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ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering  5 juli 2018 
 
 
Aanwezig: Eric Bloemkolk  (voorzitter), Peter Bellekom, Marianne Mewissen, Francoise van 
Leeuwen, Margot de Jong,  Elseline Brinkman, Marike Bontenbal, Theo Overdevest . 
Afwezig: Mariska Koelfat 
Kandidaat lid: Marcel Kopmels. 
 
1. Voorafgaand aan de vergadering: voordracht nieuw lid 
Nb dit punt wordt als eerste behandeld in de vergadering. ASD-kandidaatlid Marcel Kopmels 
stelt zichzelf voor en vertelt over zijn loopbaan en zijn betrokkenheid bij de gemeenteraad. 
Unaniem wordt besloten Marcel Kopmels voor te dragen als lid van de Adviesraad aan het 
college van B&W.   
 
1a Opening – Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Yvonne 
Kubbinga en Herman de Bruin van Stichting Gehandicapten Wassenaar die informeren over 
hun werkzaamheden.   
 
2.  Bijstelling agenda  - mededelingen 
Margot de Jong zal niet aanwezig zijn op de vergadering van 23 augustus.  
 
3.           Overleg met Stichting Gehandicapten Wassenaar 
Herman de Bruin en Yvonne Kubbinga lichten toe: In het verleden is er al contact geweest 
tussen SGW en de Adviesraad. SGW stelt zich tot doel de belangen te behartigen van alle 
gehandicapten in Wassenaar. Het is een stichting zonder leden, met een diffuse doelgroep. 
SGW is een kleine organisatie, kent vijf bestuursleden (momenteel zijn twee 
bestuursfuncties vacant), en werkt zonder vaste schil vrijwilligers. De voornaamste thema’s 
zijn het verbeteren van de mobiliteit en toegankelijkheid in de openbare ruimte en het 
ondersteunen van verstandelijk beperkten. SGW richt zich met name op ‘traditionele’ 
beperkingen – visuele, lichamelijke en verstandelijke handicaps. Andere beperkingen zoals 
neurobiologische (ontwikkelings-)stoornissen zijn minder goed in beeld te krijgen en te 
bedienen. De stichting lobbyt om de belangen van gehandicapten op de lokale agenda te 
zetten; twee keer per jaar is er een overleg met de wethouder.  
 
Een urgent vraagstuk is het regionale vervoer voor gehandicapten (binnen Wassenaar kan 
men gebruik maken van de Bijbus). Vervoer in de regio blijkt moeilijk te organiseren omdat 
Wassenaar op de rand van de metropoolregio Den Haag-Rotterdam ligt en de lokale vraag 
naar regiovervoer relatief laag is. SGW heeft meermaals aandacht gevraagd voor dit 
probleem, maar omdat vervoer een aangelegenheid is van de Metropoolregio vindt men op 
gemeentelijk niveau maar beperkt gehoor. SGW wijst erop dat de gemeente echter wel een 
contract heeft afgesloten voor regiovervoer dus inwoners van Wassenaar zouden dezelfde 
dienstverlening moeten krijgen als elders in de regio. Dat is nu niet het geval.  
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SGW wordt in het nieuwe coalitieakkoord genoemd als partner van de gemeente. De 
stichting geeft aan dat het een gemiste kans is dat zij niet mee heeft kunnen doen aan de 
aanbesteding van de WMO. De Adviesraad werd hiervoor wel uitgenodigd maar heeft dit 
door andere prioriteiten toen afgeslagen. In de toekomst is het van belang alert te zijn om 
een dergelijke vorm van inspraak door te kunnen geven aan SGW.  
  
Afgesproken wordt dat SGW de Adviesraad een aantal concrete voorbeelden aanlevert van 
situaties waarin het regiovervoer voor gehandicapten in Wassenaar ondermaats is geweest. 
De Adviesraad kan dit dan bij de gemeente onder de aandacht brengen. Verder wordt SGW 
geadviseerd contact te zoeken met andere kleine gemeente in de metropoolregio  (zoals 
Midden-Delfland) teneinde het regionaal vervoer gezamenlijk te agenderen.  
 
De Adviesraad benadrukt het belang voor SGW om in nauw contact te blijven met Stichting 
Mee en Jeugdzorg. Verder wordt SGW gevraagd struikelblokken te blijven delen met de 
Adviesraad zodat hij deze punten aan kan kaarten bij de gemeente. 
 
Goedkeuring conceptverslag 31 mei 2018 
Met enkele  wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd. 
Afgesproken wordt om voortaan een korte weergave van de gesprekken met gasten op te 
nemen in het verslag, met name de actiepunten/afspraken die daar uit voortvloeien.  
 
3. Besluitenlijst d.d. 31 mei 2018 en Actiepunten 
Op 23 augustus is Hélène Kalmijn te gast om te praten over vluchtelingenbeleid en 
inburgering. Dit laatste wordt weer bij de gemeente ondergebracht. Voor de vergadering 
daarop staat het thema Werk en Inkomen op de agenda. Afgesproken wordt dat een kleine 
afvaardiging (Theo Overdevest, Peter Bellekom en Marike Bontenbal) buiten de 
vergaderingen om een overleg plant met de gemeente over de invoering van de 
Omgevingswet. In de toekomst is het handig een overleg met de rekenkamer te maken op 
het moment dat er een rapport uitkomt.  
 
4. Terugblik op bijgewoonde vergaderingen, bijeenkomsten 
Eric Bloemkolk doet verslag van zijn overleg met de voorzitter van de cliëntenraad Werk en 

Inkomen, Syb van Dijk. Twee punten stonden centraal:  

a. De Adviesraad is uitgenodigd deel te nemen aan een overleg over de ontwikkeling van het 
arbeidsmarkbeleid samen met de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam en 
met de andere WMO-raden en cliëntenraden van deze drie gemeenten. Een organisatorisch 
probleem is dat deze vergaderingen overdag plaats vinden. Het zou goed zijn als de 
Wassenaarse cliëntenraad en de Adviesraad hierin samen optrekken. Een thema is de 
participatiewet en de vraag hoe participatie breder getrokken kan worden dan werk alleen - 
kunnen andere vormen van activering ook gezien worden als nuttige bijdrage aan de 
maatschappij en gefaciliteerd worden bijvoorbeeld door te voorzien in een basisinkomen.  
b. Loketfunctie voor werk en inkomen: Wassenaarse inwoners moeten naar Leidschendam voor 

deze voorziening. Dit blijkt niet te werken. De politieke wil is er om de voorziening terug naar 

Wassenaar te halen maar het hapert in de uitvoering.  

Verder woonde Eric Bloemkolk een bijeenkomst van voorzitters van de verschillende 

Adviesraden in de regio Haaglanden bij. De samenwerking voor de aanbesteding van de 
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jeugdhulpinkoop is goed bevallen. Er is een lijst met thema’s geïdentificeerd die gebaat zijn bij 

regionale samenwerking zoals de inclusieagenda, huiselijk geweld/kindermishandeling, 

arbeidsmarktbeleid, 18-/+ beleid, statushouders, wonen en zorg, en follow-up op jeugdhulp. 

Wanneer de Wassenaarse Adviesraad deze onderwerpen bespreekt, moet worden nagegaan of 

het zinvol is hierover af te stemmen met andere Adviesraden. Ambulance-aanrijdtijden zouden 

ook regio breed geagendeerd kunnen worden. De capaciteit van de Adviesraad is echter beperkt 

dus hij kan geen grote trajecten trekken, maar wel aanhaken bij regionale initiatieven om een 

bijdrage te leveren.  

5. Reacties op adviezen  
Dit is de eerste keer dat er formele, schriftelijke, inhoudelijke reacties komen uit de 
gemeente, behalve berichten van ontvangst. De vraag is hoe de Adviesraad omgaat met 
deze reacties. Als adviesraad heeft hij geen rol in de uitvoering van beleid of opvolging van 
advies. Wel ziet de Adviesraad een belangrijke rol in monitoring: wat zijn de ontwikkelingen, 
wat zijn de resultaten op bepaalde beleidsterreinen. Afgesproken wordt dat in principe geen 
tegenreactie wordt gegeven op reacties van de gemeente. Wel kunnen de schriftelijke 
reacties gebruikt worden als referentie-instrument in overleg met wethouders en om 
monitoring goed mogelijk te maken.  
 
6.  Communicatieplan  
Het voorstel is om hiervoor en petit comité een voorzet te doen. Margot de Jong en Marike 
Bontenbal zullen dit oppakken.   
      
7. Ingekomen en uitgegaan  
De rapportage “Iedereen doet mee” is binnengekomen. Opvallend was dat er maar weinig 

voortgang is ten opzichte van de vorige rapportage. Dit was ook het geval met de sociale kaart. 

De rapportage wordt ter kennisgeving aangenomen. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat er veel 

tijd in de overleggen is gestoken, ook door vertegenwoordigers van Adviesraad. Op 16 oktober is 

de volgende bijeenkomst. Mogelijk kan de Adviesraad dan van zich laten horen. Peter Bellekom 

en Theo Overdevest geven aan dat zij zullen proberen aanwezig te zijn die middag.  

Verder is een bericht gekomen van de gemeente (Sheila Bonte) dat er een voorstel voor een 
afspraak komt, samen met de gemeente Voorschoten, voor overleg over de Omgevingswet 
in relatie tot het Sociaal Domein.  
  
8. W.v.t.t.k. en rondvraag   
Marike Bontenbal deelt mee dat webmaster Almir Mahmutovic heeft aangegeven geen 
financiële vergoeding te willen ontvangen voor zijn diensten. In plaats daarvan zal hij van tijd 
tot tijd enkele cadeaubonnen ontvangen.  
 
Peter Bellekom wijst erop dat er een eigenstandige paragraaf in het nieuwe coalitieakkoord 
is opgenomen over (burger)participatie. Ook is € 200.000 gereserveerd  voor 
welzijnsinfrastructuur.  
 
Theo Overdevest vraagt of er contact is met de woningbouwverenigingen van Wassenaar. 
Suggestie om woningbouwvereniging St. Willibrordus uit te nodigen voor een gesprek.  
 
Volgende vergaderdata:  23 augustus, 27 september, 8 november 2018, 10 januari 


