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Besluitenlijst 

van de vergadering van de  

Adviesraad Sociaal Domein Rijswijk (ASD) 

d.d. 18 mei 2022 

Aanwezig: Rien Hazebroek (voorzitter), Els Kamphuis, Angelique van Laar, Anneke Overvoorde, 

Jolanda Spaans, Hanny van Dijk, Magriet van Leuveren, Erwin van Vliet, Gerard Koster, Albert Hol, 

Ellen Wesselingh en Emmy Meurs (verslag Wendy Smaal) 

Opening 

Mededelingen 

Vaststellen agenda 

Uit te brengen adviezen aan B&W 

Overige bespreekonderwerpen  

- uitkomst overleg met José Plasmans d.d. 18 mei 2022 en eventuele actiepunten 

José Plasmans is uitgevallen en vervangen door Yman Mahrach. Rien heeft het overleg 

voorgezeten en de gemeente heeft genotuleerd. Er is gesproken over de onderwerpen waar de 

ASD over adviseert, over de termijn van de advisering en over de routing. De vraag is wat B&W 

doet met de adviezen, de ASD wil graag weten wat de motivatie is als zij adviezen niet 

overnemen. De brief aan de informateur is slecht gevallen bij José, dit lijkt te komen door 

storingen in de communicatie. De ASD handelt niet vanuit bemoeizucht maar wil juist de 

verhalen uit de samenleving inbrengen. Daarom wil de ASD tijdig in het proces worden 

meegenomen. Op welke momenten de ASD en beleidsmedewerkers elkaar spreken, wordt 

vastgelegd in een uitvoeringsreglement. Dat uitvoeringsreglement wordt onderdeel van het werk 

van nieuwe ASD- leden en nieuwe beleidsmedewerkers. Ook is gesproken over het sociaal 

wijkteam, de ASD wil met hen om tafel om een goed advies te kunnen uitbrengen. De ASD wil in 

het veld maar ook in de uitvoering kunnen praten met medewerkers. De ASD wil 2 maal per jaar 

een overleg waarbij de wethouder aansluit. Afgesproken is dat voortaan duidelijk aan de ASD 

wordt aangegeven of er een formeel advies gevraagd wordt of dat stukken ter 

informatie/presentatie zijn. Het ongevraagde advies over inburgering is ook besproken, dit wordt 

nu behandeld door de vervanger van een zieke beleidsmedewerker. Er komt een contactpersoon 

binnen sociaal domein waar Wendy contact mee op kan nemen om zaken uit te zetten binnen 

sociaal domein. Er is een zorg binnen de ASD of wat nu besproken is, goed overgebracht kan 

worden aan José als zij terug is. Op 7 juni 2022 komt een vervolgafspraak.  

- evaluatie vervolgstappen n.a.v. heidag   

Besloten wordt om voor de volgende vergadering het onderwerp jaarplan te agenderen. Op de 

heidag zijn zaken besproken die de ASD wil behandelen, en ook in de brief aan de informateur 

staan zaken benoemd. De portefeuilleverdeling binnen de ASD is een levend document. De 

onderwerpen die leden hebben aangegeven zijn het uitgangspunt, maar hier kan flexibel mee 

worden omgegaan. Er staat nog een vacature open voor een ASD-lid. Erwin stelt een 

conceptprofiel op voor een wat jonger lid met affiniteit op de portefeuille veilig opgroeien, dit 

wordt op de volgende vergadering geagendeerd. De leden gaan in hun netwerk na of zij een 
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geschikte kandidaat weten. Hanny gaat een aantal budgetcases uitwerken zodat de ASD de 

cijfers/discussies (in de media) beter kunnen begrijpen. Dit wordt de volgende vergadering 

behandeld. 

- nieuw vergaderschema  

Wendy doet een voorstel voor nieuwe data: er zit een groot gat tussen juni en oktober. De 

datum van 28 december is ook onhandig.  

- Besluitenlijst ASD d.d. 23 februari 2022  

N.a.v. pagina twee: wellicht enquête onder bewoners: besloten wordt hiervoor het gesprek met 

het sociaal wijkteam af te wachten.  

N.a.v. actiepuntenlijst: het innovatieprogramma is gestopt. Dit punt kan van de lijst. Ongekend 

onrecht: het rapport is nog niet gereed, zodra dit gereed is wordt het met de ASD gedeeld. 

Invoering Inburgeringswet: wordt opgepakt door de vervanger van een zieke medewerker.  

N.a.v. wachten op reactie: de brief over de rol van de ASD bij beleidsadvisering is ondervangen 

door het gesprek van vandaag met Yman.  

- mededeling voorzitter 

De voorzitter verzoekt aan het college ontheffing van zijn functie per 1 september 2022, om hem 

moverende redenen. Wendy geeft dit door aan sociaal domein en gaat na hoe de 

wervingsprocedure in gang gezet moet worden.  

Voorzittersoverleg H10 

- Conceptverslag overleg d.d. 22 maart 2022  

Het verslag is inmiddels definitief. Gerard meldt dat de uitkomst van het onderzoek onder sociaal 

isolement onder jongeren vrij voorspelbaar was. Als de ASD dit onderwerp wil oppakken, kan het 

worden opgenomen in de jaarplanning. De volgende vergadering zijn de brieven van de ASD’s 

aan de informateurs geagendeerd. Gerard woont de bijeenkomst op 15 juni bij.  

Ingekomen stukken 

- Reactie advies H5 inkoopvisie ondersteuning: geen opmerkingen. 

- Reactie advies wijziging kindregelingen :geen opmerkingen.  

Verzonden stukken 

- Brief naar college over advies kindregelingen: geen opmerkingen.  

- Brief aan informateur: geen opmerkingen.  

Communicatie 

Dit punt wordt verwijderd van de agenda.  

Rondvraag 

Er is een mail binnengekomen van de D66-fractie. De ASD heeft het standpunt dat zij zich niet in 
contact stellen met fracties in de gemeenteraad.  
 

Jolanda geeft een voorbeeld van een niet-inclusieve tikkerinstallatie op de Beatrixlaan. 
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Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20.10 uur.  
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Bijlage actie- en besluitenlijst 

  

 Datum vergadering Omschrijving Actie door Datum uitvoering 

1 12-01-2022 Ongekend onrecht: De ASD wordt graag op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek 

zodat zij van aanvullende waarde kunnen zijn.  Sophie kan ook contact opnemen met de ASD als er vragen 

zijn. Sophie geeft aan dat elke suggestie van de ASD welkom is bij haar.  

 

Gemeente 

Rijswijk/ASD 

Mei/juni 2022 

2 28-02-2022 Invoering inburgeringswet: nagaan of er een antwoord komt. Secretaris Juni 2022 

3 18-052022 Agenderen voor volgende vergadering: 

Jaarplan 

Profiel en werving jonger ASD lid met affiniteit met portefeuille vellig opgroeien (Erwin maakt concept) 

Budgetcases opgesteld door Hanny 

Secretaris/ASD Juni 2022 

4 18-05-2022 Werving nieuwe voorzitter nagaan Secretaris Mei 2022 
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Wachten op reactie 

Verzenddatum Omschrijving 

20-01-2022 Brief naar college over adviezen ASD ter kennis van de gemeenteraad  

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

 




