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Besluitenlijst 

van de vergadering van de  

Adviesraad Sociaal Domein Rijswijk (ASD) 

d.d. 23 februari 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 

Wijziging kindregelingen met Brigitte de Niet 

Brigitte licht de stukken toe. Er wordt momenteel een communicatieplan gemaakt door de gemeente 

en stichting kei. De ASD merkt op dat het goed is dat er uitgebreid onderzoek is gedaan onder de 

doelgroep, en dat een goede informatiecampagne nodig is. Door nieuwe wetgeving mogen scholen 

kinderen niet meer uitsluiten van schoolreisjes als de vrijwillige bijdrage niet wordt betaald. Er is 

weinig budget mee gemoeid, en de wethouders hebben ervoor gekozen om de bijdrage in stand te 

houden. Sommige armere scholen kunnen anders helemaal geen schoolreis meer aanbieden. Er zijn 

gemeenten die geen bijdrage meer geven. De ASD vraagt waarom de gemeente maar 50 euro 

bijdraagt aan een schoolkamp dat 150 euro kost. Brigitte antwoordt dat het de primaire 

verantwoordelijkheid van de school is. De ASD merkt op dat dit vaak wordt vermeld in de stukken, 

het is beter om hier wat minder de nadruk op te leggen. Brigitte meldt dat In de politiek wordt 

gesproken over mensen die net buiten de boot vallen en over het stapelen van regelingen. De ASD 

heeft een artikel ingebracht over dromenvangers in Almere. Brigitte meldt dat een collega van het 

financieel servicepunt dit verder uitzoekt. Dit moet eerder vanuit maatschappelijke partners (zoals 

stichting Kei) komen dan vanuit de gemeente. Als er iets concreets uit voortkomt, komt dit terug in 

de ASD. De inloop en het klantcontact blijft, nu de pas 3 jaar gebruikt kan worden, maar wordt niet 

geïntensiveerd om te voorkomen dat overhead te veel geld kost. Brigitte licht toe dat vanaf 16 jaar 

een laptop vanuit de bijzondere bijstandsregeling verkregen kan worden.  

De ASD benadrukt in het advies het belang van een informatiecampagne. Ook wordt vermeld dat de 

schoolreis primair een taak van school is. In een brief aan de informateur kunnen de dromenvangers 

genoemd worden.   

Overige bespreekonderwerpen  

- Brief ASD naar nieuw college/informateurs. 

Overleg met de burgemeester vindt deze ASD geen toegevoegde waarde hebben. Als de ASD 
tweemaal per jaar wethouder(s) om tafel wil hebben, moet erover nagedacht worden met welk doel 
de ASD dat wil. Wellicht voegt een hogere ambtenaar vanuit het sociale domein meer toe. Een aantal 
bouwstenen die meegegeven kunnen worden en waar de ASD zich zorgen om maakt zijn:  

1. Wijze uitvoering participatiewet. Talloze gemeenten zoeken meer ruimte hiervoor. Eerst de mens 
en dan de regels. 2. Ongekend onrecht. Heeft de gemeente voldoende onder de pet hiervoor? 3. 
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Toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen voor mensen met een beperking. 4. Dromenvangers 
voor armoedebeleid. 5. Beschermd wonen. 6. Jeugdzorg 7. Statushouders. 8. Beleidsvormingsproces 
en de ASD serieus tijdig meenemen. Het bouwen van een relatie met de beleidsmedewerkers is 
hierin belangrijk. 9. Kringloop Rijswijk, er moet breder gekeken worden naar geschikte bedrijven. 10. 
Sociale wijkteams. 11. Gang van zaken ASD/gemeente. Rien doet een voorstel voor een brief en mailt 
dit door.  

- Sociaal wijkteam, mails en trajectbeschrijving  

Twee leden van de ASD hebben gesproken met Welzijn Rijswijk. Er zijn reële zorgen over de sociale 
wijkteams. Onder andere de waakvlamfunctie is verdwenen en de samenwerking en afstemming is 
onvoldoende. Er is een gebrek aan betrokkenheid door veel externe inhuur en ze zijn moeilijk 
bereikbaar. De leden sturen een verslag naar de ASD en gaan praten met de gemeente. Daarna 
wordt een signaal gegeven vanuit de ASD. De stukken die gestuurd zijn met de wijze waarop nu 
gewerkt wordt, is gedateerd. De zorg wordt ook meegenomen in de brief aan de informateur. Ook 
voor de heidag is dit onderwerp interessant, wellicht moet er een enquête komen onder bewoners.  

- Mailwisseling Wendy/Remon/Jose over gang van zaken rond ASD   

Sommige ASD-leden vinden dat er geen antwoord is gegeven op de vraag. Andere ASD-leden zien 
verbetering de laatste tijd. Nuance is op zijn plaats. Ook dit wordt meegenomen in de brief aan de 
informateur.  

- Heidag  

De werkgroep is bezig met de inhoud van de heidag op 2 april, er wordt wat voorwerk gevraagd aan 
de leden.  

- Besluitenlijst ASD d.d. 12 januari 2022  
De besluitenlijst is vastgesteld. De actielijst wordt opgeschoond.   
 
Voorzittersoverleg H10 

Achtergrondinformatie samenwerkingsverbanden: ter kennisneming aangenomen. 
 

Ingekomen stukken 

Stukken over buurtgezinnen: de ASD vindt dit een mooi initiatief.  

Stukken over de Rijswijkse inclusie agenda: ter kennisneming aangenomen.   
Alliantie Financieel misbruik ouderen: de ASD vindt dit een mooi initiatief. 
Brief van college over H5 inkoopvisie ondersteuning: ter kennisneming aangenomen. 
 

Verzonden stukken 

Brief naar college over adviezen ASD ter kennis van de gemeenteraad  

Brief naar college over invoering Inburgeringswet 2022: als over 2 tot 3 weken niets vernomen is, 
rappelleert Wendy dit.  
 

Communicatie 

 

Rondvraag 

 

Sluiting 

De vergadering wordt om 18.50 uur gesloten.  
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Bijlage actie- en besluitenlijst 

  

 Datum vergadering Omschrijving Actie door Datum uitvoering 

1 19-02-2020 3e Voortgangsevaluatie Innovatie programma sociaal domein 2016-2020: Wouter zoekt uit of de 16.000 euro 
uit Welzijn op recept uit het reguliere project komt. 
Wouter zorgt dat de ASD wordt uitgenodigd voor kennisdelingsbijeenkomsten en op de lijst komt voor 
nieuwsbrieven zodat zij betrokken blijven.   

 
Update:  Hanan el Ouasghiri antwoordt dat Welzijn op Recept wordt betaald uit het regulier budget. Zij 
benoemt in het team beleid dat de ASD graag de nieuwsbrieven ontvangt en graag wordt uitgenodigd 
bij de bijeenkomsten die zij organiseren.  
 
Rappelleren of er een innovatieprogramma is.  

 

Gemeente Rijswijk 

 

 

 

 

Secretaris 

Ntb 

 

 

 

 

Maart 2022 

2 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 

Ntb 

3 28-02-2022 Invoering inburgeringswet: nagaan of er een antwoord komt. Secretaris Maart 2022 
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Wachten op reactie 

Verzenddatum Omschrijving 

01-02-2021 Brief aan college over rol bij beleidsadvisering 

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

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

 


