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Besluitenlijst 

van de vergadering van de  

Adviesraad Sociaal Domein Rijswijk (ASD) 

d.d. 14 september 2022 

Aanwezig: Magriet van Leuveren (voorzitter), Els Kamphuis, Anneke Overvoorde, Jolanda Spaans, 

Hanny van Dijk, Erwin van Vliet, Angelique van Laar, Albert Hol en Emmy Meurs (verslag Wendy 

Smaal) 

Afwezig: Gerard Koster, Ellen Wesseling 

Opening 

Mededelingen 

Vaststellen agenda 

Uit te brengen adviezen aan B&W 

Clienttevredenheidsonderzoek WMO, met Saskia Rovers 

Saskia licht het onderzoek toe en benoemt een aantal ideeën voor te ondernemen acties die in de 

Raadsbrief zullen worden opgenomen. De ASD stelt een aantal vragen en maakt een aantal 

opmerkingen, die worden opgeschreven in het ASD advies.  

Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022-2025 Rijswijk, met Jeanet van Vliet  

Jeanet licht toe dat nog uitgezocht wordt of de gemeentelijke makelaar iemand wordt die in het 

dagelijks leven ook makelaar is en dit erbij kan doen, of dat op zoek wordt gegaan naar iemand met 

die expertise die bijvoorbeeld werkzaam is bij een woningcorporaties. Als het budget is goedgekeurd, 

wordt aan de slag gegaan met de inrichting van het doorstroomteam. Meerdere makelaars vormen 

een team, dit zijn al bestaande functies bij corporaties. De ASD meldt dat het mooi is om een 

doorstroomteam op te tuigen, maar dat de ervaring van corporaties is dat ouderen toch vaak blijven 

wonen waar ze nu wonen, omdat ze bij een verhuizing vaak meer huur betalen en inleveren op 

ruimte. Jeanet erkent dat er gebrek is aan een aantrekkelijk aanbod. Met deze pilot wordt wel een 

maximale inspanning gedaan. Blijkt de pilot weinig op te leveren, dan stopt het. Onder 1.5, ‘Wonen 

met een plus voor sociale huur in 2030 mogelijk in heel Rijswijk’, voegt Jeanet bij betrokken partners 

de huurdersorganisaties toe. Wendy zet het preadvies van de ASD om in een formeel advies.  

Presentaties/toelichting ter informatie 

Stand van zaken inburgering, met Arjan Buijtelaar en Hasan Baykir 

In januari 2022 heeft de ASD ongevraagd advies gegeven. De ASD wacht nog steeds op de reactie. 

Arjan begreep dat dit al was behandeld in gesprekken met de ASD, dit is echter niet het geval. Hij 

gaat het advies alsnog beantwoorden, maar merkt op dat het proces loopt. Er komt ook een 

voortgangsrapportage waarin de ASD wordt betrokken. De gemeente loopt achter op de taakstelling 

van het huisvesten van statushouders door het tekort aan woningen.  

Overige bespreekonderwerpen 

- Jaarplan ASD 
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Els en Emmy maken niet de voorzet n.a.v. de heidag en de brief aan de informateur. De 

jaarplanning ASD staat los van het jaarplan van sociaal domein van de gemeente. Waar wil de 

ASD zich mee bezig houden? Wellicht kan het collegeprogramma ook betrokken worden. 

Wendy maakt een voorzet, Magriet denkt mee.  

- Nieuwe werkwijze portefeuillegroepen 

De leden hebben verschillende ideeën hoe om te gaan met de portefeuillegroepen. 

Belangrijk is dat je je aansluit bij een groep waar je affiniteit mee hebt. Duidelijk is dat niet 

iedereen evenveel tijd erin kan steken. Sommige leden hebben liever de benaming 

kerngroepen. De discussie wordt opnieuw gevoerd als er een jaarplan ASD is, dan kunnen er 

namen aan de onderwerpen gevoegd worden.   

- Voortgang vacature voorzitter en lid ASD 

Morgen is er een gesprek met een kandidaat voor de rol van voorzitter.   

Er zijn nog geen reacties voor de rol van lid van de ASD. Deze vacature wordt waarschijnlijk 

langer opengesteld. 

- Besluitenlijst ASD d.d. 22 juni 2022 

Anneke gaat na of het definitieve uitvoeringsreglement er al is en brengt het sociaal 

wijkteam opnieuw onder de aandacht. De besluitenlijst is akkoord.   

 

Voorzittersoverleg H10 

Ingekomen stukken 

Mailwisseling met Anne Rombouts over de aanpak ouderenmishandeling 

Wendy vraagt Anne om het plan van aanpak te sturen als het af is.  

Verzonden stukken 

Mailwisseling over stoppen beweeglessen ouderen 

Ter kennisneming aangenomen. 

Nieuwe uitvoeringsagenda welzijn 

Els en Jolanda geven zich op.  

Rondvraag 

Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21.20 uur.  
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Bijlage actie- en besluitenlijst 

  

 Datum vergadering Omschrijving Actie door Datum uitvoering 

1 22-06-2022 Procesafspraken over de nieuwe verordening Wmo 2023: Saskia geeft de wijzigingen zo snel mogelijk door.  

 

Gemeente Rijswijk n.t.b. 

2 22-06-2022 Ongekend onrecht: De ASD op de hoogte houden van het vervolgproces. Gemeente Rijswijk n.t.b. 

3 14-09-2022 Jaarplan maken Wendy en Magriet September  

4 14-09-2022 Bijeenkomst nieuwe uitvoeringsagenda welzijn Els en Jolanda geven 

zich op 

September 

 

 

Wachten op reactie 

Verzenddatum Omschrijving 

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

21-09-2022 Advies Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021  

26-09-2022 Advies Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022-2025 

 




