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Geacht college, 
 
Inleiding 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft voor het eerst in lange tijd op 22 juli 2020 weer 
vergaderd. 
Wij hebben dat, omdat het raadhuis in beginsel gesloten is en geen ondersteuning geboden 
wordt, op een externe locatie gedaan. Daarbij hebben wij niet gekozen voor de digitale 
vergadervorm, maar zijn ‘fysiek’ bij elkaar gekomen. Uiteraard hebben wij daarbij alle 
‘corona-richtlijnen’ in acht genomen. 
Een groot aantal onderwerpen hebben wij de revue laten passeren. Een aantal daarvan 
geeft ons aanleiding uw college van onze opvattingen in kennis te stellen, dan wel daarover 
nadere vragen aan u voor te leggen. U treft deze hieronder aan. 
 
Functioneren sociale wijkteams 
Onlangs is door Movisie een landelijk onderzoek gepresenteerd naar het functioneren van de 
sociale wijkteams nu deze sinds 2014 actief zijn en ervaringen zijn opgedaan. Dit onderzoek 
wordt regelmatig uitgevoerd in de vorm van peilingen over de ervaringen. De laatste peiling 
dateerde van 2017. 
Een belangrijke conclusie uit de nu gepresenteerde resultaten is dat de sociale wijkteams 
langzaam maar zeker afwijken van de oorspronkelijke ambitie uit 2014. 
Dat roept bij onze raad de vraag op hoe de sociale wijkteams in Rijswijk functioneren. 
Anders gesteld: heeft uw college daar zicht op en welk beeld komt daaruit naar voren? 
Graag horen wij daarover. 
 
Brede Welzijnsnota 
Wij ontvingen, niet voor de eerste keer, een concept daarvan en begrepen dat wij daar input 
op kunnen geven. Een formeel advies is blijkbaar nog niet aan de orde. 
Wij stelden vast dat de planning van de voortgang en behandeling van deze nota niet meer 
actueel is. 
Van een Brede welzijnsnota 2020 kan in feite al niet meer gesproken worden. 
Graag vernemen wij hoe het vervolgtraject, inclusief planning, er nu uitziet. 
Ook begrepen wij dat het Forum zienswijzen over de nota heeft kenbaar gemaakt. 
Wij hechten eraan deze zienswijzen te kennen, omdat zij van invloed kunnen zijn op onze 
oordeelsvorming en inbreng. 
Graag vernemen wij ook hierover van u. 

http://www.rijswijk.nl/index.jsp


Er wordt in de nota gesproken over laagdrempelige voorzieningen in de wijken. 
Wij achten die van groot belang om eenzaamheid en isolement, waarvan zeker ook in 
Rijswijk sprake is, te kunnen bestrijden. 
Het is echter in dit verband wrang te constateren, dat veel van deze voorzieningen uit 
financiële overwegingen de laatste jaren zijn gesloten en door ons node gemist worden. 
De behoefte aan dit soort voorzieningen is naar ons oordeel nu sterker dan ooit. 
Graag horen wij van u hoe uw college de bewuste laagdrempelige voorzieningen concreet 
denkt in te passen in de Brede Welzijnsnota. 
Natuurlijk zijn wij ervan bewust dat de nota gevolgd moet worden door een uitvoeringsplan, 
maar de welzijnsnota zou specifieke richtlijnen voor het uitvoeringskader moeten bieden en 
niet uitsluitend uit ‘mooie, algemene voornemens’ moeten bestaan (waarvan nu sprake lijkt 
te zijn). 
 
Motie gemeenteraad over proef met basisbanen 
Wij namen kennis van deze aangenomen motie. 
Graag horen wij of uw college deze motie gaat uitvoeren en welke stappen daarbij dan aan 
de orde zijn. 
 
Uitvoering VN-verdrag inzake toegankelijkheid, diversiteit en inclusie 
Niet voor de eerste keer en opnieuw met spijt stellen wij vast dat Rijswijk hier weinig of niet 
voortvarend mee omgaat. 
Hoewel dit helaas in meer gemeenten aan de orde is mag dit geen reden zijn om het in 
Rijswijk te laten liggen. Het gemeentebestuur dient immers oog te hebben voor de positie en 
belangen van alle inwoners. Groepen in de samenleving vallen nu nog steeds buiten de 
boot. 
Wij dringen dus opnieuw aan op voortvarende aanpak en horen graag welke concrete 
stappen u nu op korte termijn zet om dit onderwerp eindelijk afdoende aan te pakken. 
 
Tot slot 
De huidige tijd vraagt veel van bestuurders en ambtelijke organisatie. 
Thuiswerken biedt kansen, maar ook de nodige beperkingen.  
De pandemie leidt tot extra en grote uitgaven voor gemeenten en het eind daarvan lijkt nog 
niet in zicht, omdat de economische vooruitzichten niet gunstig zijn. 
Toch vragen de zaken die wij in deze brief aan de orde stellen om ons aller aandacht. 
Veel inwoners zullen de gevolgen, zeker op sociaal gebied, ondervinden (en doen dat nu al). 
Vanuit onze rol als adviesraad verzoeken wij u daarom onze vragen zo concreet mogelijk te 
beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Rien Hazebroek, 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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