
Besluitenlijst 

van de vergadering van de  

Adviesraad Sociaal Domein Rijswijk (ASD) 

d.d. 12 oktober 2022 

Aanwezig: Arnoud van Drunen (voorzitter), Gerard Koster, Ellen Wesseling, Els Kamphuis, Anneke Overvoorde, Hanny van Dijk, Erwin van Vliet, Angelique 

van Laar en Emmy Meurs (verslag Wendy Smaal) 

Aanwezig bij uitvoeringsagenda welzijn 2023-2025: Kerstin Leidorf en Rita Bakker 

Afwezig: Magriet van Leuveren, Albert Hol, Jolanda Spaans 

 

Opening 

Arnoud wordt van harte welkom geheten.  

 

Mededelingen 

Kerstin wordt verzocht om de basisinformatie van het introductiepakket aan alle leden te versturen.  

Kerstin stelt voor om met een aantal leden van de ASD vooruit te blikken naar het komende jaar. In het uitvoeringsreglement is afgesproken om dit gesprek 

twee maal per jaar te voeren. De ASD laat nog weten wie hieraan deelneemt.   

 

Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 



Uit te brengen adviezen aan B&W 

Uitvoeringsagenda welzijn 2023-2025 met Kerstin Leidorf en Rita Bakker 

Els geeft aan dat de participatiebijeenkomst aangenaam was en dat er veel partijen aanwezig waren. Rita stuurt een overzicht van de partijen. Een uitkomst 

was dat er te weinig aandacht is voor vrijwilligers, terwijl er nog maar weinig vrijwilligers beschikbaar zijn. Ook zijn er te weinig ontmoetingsplekken. De 

deelnemers waren tevreden dat de gemeente hier nu veel aandacht aan schenkt zodat iedereen kan participeren. Kerstin geeft aan dat er geen grote 

verandering is in de uitvoeringsagenda ten opzichte van het concept. Er sluiten wel nieuwe organisaties aan bij de acties. Er is een lijst gemaakt met 

aandachtspunten. De ASD maakt opmerkingen over de cijfers (bij het aantal inwoners moet ook gekeken worden naar de spreiding van leeftijden en hoe de 

cijfers van het sociaal eenzaam zijn zich verhouden tot corona). M.b.t. de ontmoetingsruimtes gaat een medewerker van Welzijn na wie wanneer welk 

initiatief organiseert. Hier moeten goede afspraken over gemaakt worden. Het woord ‘vrijblijvend’ (pag. 8) wordt weggelaten, vrijwillig is tenslotte niet 

vrijblijvend. Er worden nog een aantal partners gemist in het stuk, Kerstin gaat dit na en past het aan. De ASD vindt het belangrijk dat vrijwilligers 

professionele begeleiding hebben. Kerstin antwoordt dat vrijwilligers bij hun aanmelding kunnen aangeven dat ze extra begeleiding willen. Kerstin licht de 

financiën toe. Kerstin geeft aan dat beweegprogramma’s zijn opgenomen in de programma’s van Optisport. De ASD geeft aan dat in de oude 

uitvoeringsagenda 24 mogelijke partners waren, in de nieuwe agenda blijft alleen Welzijn Rijswijk over. Kerstin licht toe dat sommige partners erg 

enthousiast waren of opgegeven waren door anderen, maar dat ze uiteindelijk zijn afgehaakt bij het concreter worden van plannen. Bij vrijwilligers is dat 

wel een probleem. De ASD geeft als advies om Welzijn Rijswijk te koesteren en vrijwilligers te waarderen. Van de vrijwilligerspas die er was, werd weinig 

gebruik gemaakt en de pas was beperkt. De ASD geeft aan dat sommige mensen wellicht niet komen vanwege de term ‘eenzaamheid’. De meningen over 

het wel of niet registreren van mantelzorgers verschillen. Kerstin geeft aan het plan om de communicatie als basis via een website van Rijswijk te laten 

verlopen, te ambitieus was en geen prioriteit had. Mocht daar toch een duidelijke wens voor zijn, dan kan dat aan haar meegegeven worden. De reden dat 

de vorige agenda twee jaar liep en deze keer drie jaar, is technisch. De nota die eraan ten grondslag ligt, loopt tot 2028. De doelstellingen tot 2028 zijn niet 

veranderd. Kerstin licht toe dat het thema ‘armoede’ niet wordt genoemd omdat een andere collega dit behandelt. Er zijn wel veel overlappen en er wordt 

ook samenwerking gezocht. De ASD geeft aan dat inclusie ook betekent mensen met handicaps. Kerstin werkt aan een plan om dat duidelijk te maken. Er is 

een klankbordgroep met mensen met beperkingen. Kerstin gaat het stuk ook nog taalkundig na. De ASD ontvangt de laatste versie.  

Besluit: er zijn inhoudelijk niet veel wijzigingen, de ASD adviseert positief.  

 

Overige bespreekonderwerpen 

Jaarplan ASD plus verdieping werkwijze 



Magriet is niet aanwezig en heeft het zeer complete jaarplan opgesteld, waarvoor hulde. Er kan worden nagedacht of de ASD een centraal thema kiest 

waarin actiever wordt opgetreden. Wellicht kan Harry ter Braak (Delft) van het H10 voorzittersoverleg een keer worden uitgenodigd om toe te lichten wat 

zijn beeld is van hoe ASD-en kunnen werken. Het jaarplan ASD zou als leidraad moeten dienen voor het gesprek met Kerstin. Dat leidt dan tot een stuk 

waarin ook grotendeels bekend is wanneer welk onderwerp aan bod komt. De leden kunnen dan kiezen waaraan ze zich willen committeren en een van de 

drie gradaties kiezen waar zij inzet kunnen en willen plegen. Ieders inbreng heeft waarde. Als een groepje een onderwerp heeft gekozen, kan een preadvies 

worden opgesteld ter bespreking in de hele ASD, en verlopen de vergaderingen efficiënter. Ook ongevraagde adviezen over onderwerpen kunnen worden 

opgenomen in de jaarplanning.  

Besluit: volgende ASD agenderen omdat niet iedereen aanwezig is. Arnoud en Anneke willen aansluiten bij het gesprek met Kerstin. Magriet wordt ook 

gevraagd.  

Besluitenlijst ASD d.d. 14 september 2022 

Er is nog geen reactie op het ongevraagd advies inburgering en ook de voortgangsrapportage is nog niet ontvangen. De vacature voor (jeugd)lid ASD is nog 

niet vervuld. Deze wordt opnieuw uitgezet. Het verslag wordt vastgesteld.  

 

Voorzittersoverleg H10 

Het verslag van 15 juni 2022 wordt ter kennisneming aangenomen. Het verslag van 5 oktober is vorige week gemaild. Op 14 december om 16.00 uur in 

Pijnacker wil men de regionale woonzorgvisie bespreken. Angelique, Albert en Magriet zijn ook welkom als betrokkenen bij het advies.  

 

Ingekomen stukken 

Samenwerken aan een veilig thuis voor iedereen 

De ASD vindt dat zij om advies gevraagd hadden mogen worden. De ASD heeft wel een mening hierover en overweegt een ongevraagd advies. Onduidelijk is 

wat de status is van het stuk. Wendy vraagt dit aan Kerstin.  

Mail Kerstin over uitvoeringsreglement 

Wendy mailt het stuk naar de leden.  

Mailwisseling over gesprek met sociaal wijkteam  



Op 11 november is er overleg tussen het sociaal wijkteam en een aantal leden van de ASD. Maatschappelijk werk wordt nu bij de huisartsen neergelegd. 

Praktijkondersteuning is echter geen maatschappelijk werk.  

Antwoord college uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg  

Ter kennisneming aangenomen. 

 

Verzonden stukken 

- Advies clienttevredenheidsonderzoek Wmo 2021  

- Advies uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg  

 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur. 

 

  



Bijlage actie- en besluitenlijst 

  

  

Wachten op reactie 

Verzenddatum Omschrijving 

20-01-2022 Brief naar college over invoering Inburgeringswet 2022 

 

 Datum vergadering Omschrijving Actie door Datum uitvoering 

1 22-06-2022 Ongekend onrecht: De ASD op de hoogte houden van het vervolgproces. Gemeente Rijswijk n.t.b. 

2 12-10-2022 Basis informatiepakket nieuwe leden aan alle leden verspreiden Gemeente Rijswijk Oktober 2022 

3 12-10-2022 Jaarplan ASD plus verdieping werkwijze opnieuw agenderen voor 9 november Secretaris November 2022 

4 12-10-2022 Nagaan status stuk ‘samenwerken aan een veilig thuis voor iedereen’ Secretaris Oktober 2022 


