ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vergadering 23 april 2018. 19.30 – 22.00 in het Van Heeckerenhuis
Voorafgaand aan de vergadering vindt een presentatie plaats door Liesbeth Baerwaldt, Karen
Schuemie, Lisette Ploos van Amstel. Zij geven gezamenlijk een presentatie over het Centrum
Jeugd en Gezin. Na deze presentatie vertrekken zij en wordt de vergadering geopend met de
Adviesraadleden.
1. Opening
Aanwezig: Eric Bloemkolk, Margot de Jong verslag,
Marianne Mewissen, Elseline Brinkman Peter Bellekom , Françoise van Leeuwen,
Mariska Koelfat, Gert van Veen en Marike Bontenbal

2. Mededelingen/bijstelling agenda
Gert deelt mee dat dit zijn laatste vergadering is in verband met zijn verhuizing.
Francoise geeft aan te gaan werken als jeugdarts bij het CJG in Voorschoten. Er is hier
geen strijdigheid met het lidmaatschap van de Adviesraad aangezien zij in die functie
niet werkzaam wordt voor de werkorganisatie Duivenvoorde of de gemeente
Wassenaar.
Aan de agenda wordt punt 5 toegevoegd: website.

3. Besluitenlijst d.d. 7 maart 2018 en actiepunten
Verslag wordt vastgesteld met dien verstande dat onder punt 7 “ondersteuning” wordt
vervangen door “vertegenwoordiging” en na het woord “ profileren” wordt gevoegd
“richting maatschappelijke organisaties”. De actiepuntenlijst wordt aangepast. Voor de
vergadering van 5 juli zal de beleidsambtenaar voor statushouders worden gevraagd.

4. Vacatures
Iedereen heeft zijn eigen netwerk nagegaan maar daarin geen geschikte kandidaten
gevonden. Gert oppert het idee om raadsleden die niet meer teruggekeerd zijn in de
raad te benaderen voor een functie binnen de Adviesraad. Dat idee zal verder worden
uitgewerkt.
Eventuele gegadigden zullen een gesprek hebben met de sollicitatiecommissie
bestaande uit: Elseline Brinkman, Mariska Koelfat en Margot de Jong. Graag
gegadigden zo snel mogelijk benaderen en vragen of zij een cv willen opsturen als zij
daadwerkelijk geïnteresseerd zijn.
Marieke zal het penningmeesterschap van Gert overnemen.
De kascommissie zal bestaan uit Francoise en Peter.
.

5. Website
Almir Mahmutovic,(webmaster) is bereid om onze website bij te houden. Op de
website wordt de advertentie geplaatst waarin nieuwe leden worden gevraagd voor de
ASD. Op dit moment zijn de stukken in het besloten deel nog niet geclusterd.
Marianne geeft dit aan Almir aan. Mariska zal nog een foto toezenden.

6. N.a.v. bijgewoonde vergaderingen
Terugblik gesprek wnd. burgemeester d.d. 11 april jl.
Het gesprek met de wnd. burgemeester wordt als positief ervaren. ASD kon zorgen
bespreken en heeft ook de aandacht gevestigd op de benodigde hulp voor de sociale
omgeving van een betrokkene. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk met de nieuwe
gemeenteraad wordt kennisgemaakt zodra deze is geïnstalleerd.
Conferentie adviesraden Sociaal Domein d.d. 6 april 2018
Niemand heeft deze conferentie kunnen bezoeken.
Sociaal Kontakt Wassenaar d.d. 9 april 2018
De ASD heeft zich tijdens de vergadering van het SKW gepresenteerd. Vanuit de
feedback blijkt dat bij de aanwezigen een goed beeld is ontstaan waar de ASD voor
staat. Naar de vergadering van 7 mei a.s. gaan Eric, Francoise en Peter.
Overleg kaders woningbouwprogrammering. De kadernota ziet er goed uit. Ons advies
m.b.t. de Woonvisie is meegenomen in deze kadernota. Er mag nog wel wat meer
ambitie blijken. De ASD kan voor begin mei een adviesaanvraag tegemoet zien.
Peter is bij een overleg van de gehandicaptenraad geweest. Daar ging het vooral over
beschutte werkomgeving en het aantal plekken die de Gemeente daarvoor heeft
gerealiseerd. Nader te onderzoeken hoe dat zit in Wassenaar.
7. Ingekomen en uitgegaan
Twee beleidsstukken verdienen op termijn de aandacht. Over het beleidsstuk
woningbouw zullen Marike en Marianne zich buigen. Komt terug op de agenda van 31
mei. Het beleidsstuk over de Omgevingswet zal na de zomer een definitief plan
bevatten. Marike en Peter zullen dit ter harte nemen, waarbij Peter heeft aangeven
Isabelle te benaderen met de vraag welke ambtenaar zich daarmee bezig houdt.
8. W.v.t.t.k. en rondvraag
Een datum voor een afscheidsborrel van Gert zal geprikt worden via een datumplanner
(actie Marianne).
9. Data volgende vergaderingen:
donderdag 31 mei Rode Kruis Zaal, donderdag 5 juli 2018. Locatie: nog onbekend

