
Besluitenlijst 

van de hybride vergadering van de  

Adviesraad Sociaal Domein Rijswijk (ASD) 

d.d. 9 november 2022 

Aanwezig: Arnoud van Drunen (voorzitter), Magriet van Leuveren, Els Kamphuis, Anneke Overvoorde, 

Jolanda Spaans (tot 19.00 uur), Hanny van Dijk, Gerard Koster, Ellen Wesseling, Angelique van Laar, 

Albert Hol en Emmy Meurs (verslag Wendy Smaal) 

Aanwezig bij Wijziging beleidsregels nieuwe verordening WMO 2023: Saskia Rovers 

Afwezig: Erwin van Vliet 

Opening 

Mededelingen 

De leden worden verzocht de mail over de energietoeslag te delen binnen hun netwerk.  

Wendy past de adressenlijst aan en stuurt deze rond.  

De ASD-leden laten Wendy binnen een week weten als ze het niet eens zijn met het voorstel voor 

vergaderdata in 2023. 

Arnoud plant kennismakingsgesprekken in.  

Het inwerkprogramma is met alle leden gedeeld.  

Vaststellen agenda 

De besluitenlijst wordt als eerste geagendeerd bij ‘overige bespreekpunten’.  

Uit te brengen adviezen aan B&W 

Presentaties/toelichting ter informatie 

Wijziging beleidsregels nieuwe verordening WMO 2023 met Saskia Rovers   

Saskia deelt een presentatie die ze toelicht. Arnoud vraagt hoe er inflatie kan zijn bij Zorg in natura. 

Saskia antwoordt dat de personeelskosten voor het bedrijf dat de zorg verleent stijgen. De 

verschuivingen van maatwerkvoorzieningen hebben gevolgen bij de resultaatgebieden.  Saskia meldt 

dat de motie voor WMO-indicaties onbepaalde tijd gisteren in de gemeenteraad is aangenomen. De 

doelgroep moet nog nader gedefinieerd worden, dit is nu heel algemeen.  

Besluit: Saskia maakt een leesbaar document dat ze voor 23 november deelt met de ASD. De 

werkgroep bestaande uit Gerard, Magriet en Angelique maakt een preadvies. De ASD stuurt het ASD-

advies per mail naar Saskia voor 6 december.  

 

Overige bespreekonderwerpen 

- Besluitenlijst ASD d.d. 12 oktober 2022 

De besluitenlijst is akkoord.  Wendy past de layout aan. 

- Jaarplan ASD plus verdieping werkwijze 



Magriet vult het jaarplan verder aan met de informatie uit het collegewerkprogramma en het 

inwerkboekje. Dit ook ter voorbereiding op de afspraak op 30 november met Kerstin. Ellen 

wil dat er meer focus komt op schulden en armoede. Als het plan verder is uitgewerkt, kan 

worden aangegeven hoe eenieder zich wil en kan inzetten. Dit wordt geagendeerd voor 7 

december.  

Voorzittersoverleg H10 

Gerard nodigt Harry ter Braak, voorzitter van het voorzittersoverleg H10, uit voor de vergadering van 

de ASD in januari (n.a.v. de bijlage Movisie). Dit wordt opgenomen in het jaarplan. 

Op 14 december is het overleg in Pijnacker-Nootdorp. Albert, Angelique, en wellicht Magriet sluiten 

aan. Arnoud gaat ook met enige regelmaat mee naar het voorzittersoverleg.  

De ASD’s delen informatie (vergoeding, secretariële ondersteuning, werkwijze, organisatie inrichting) 

om van elkaar te leren.  

Ingekomen stukken 

- Samenwerken aan een veilig thuis voor iedereen 

Wendy nodigt Madeline uit voor de ASD van 7 december. De vraag is hoe het plan wordt 

vertaald naar Rijswijk. Inleidingen kunnen achterwege worden gelaten, ze kan direct de 

inhoud in. De vragen/opmerkingen worden alvast naar Wendy gestuurd, zodat Madeline zich 

kan voorbereiden en de vragen wellicht ook alvast kan beantwoorden.  

- Uitvoeringsreglement 

Wendy vraagt bij Kerstin na wat het budget van de ASD is, en of er geïndexeerd moet 

worden.  

- Raadsinformatiebrief cliënttevredenheidsonderzoeken 

Geen opmerkingen.  

- Antwoord college over cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2021  

Geen opmerkingen.  

- Mail over ongevraagd advies inburgering en voortgangsrapportage 

Arnoud onderneemt hier actie op. Het advies is gestuurd naar B&W, er wordt een antwoord 

verwacht. Dit kan niet afhankelijk zijn van 1 medewerker.  

Verzonden stukken 

Advies uitvoeringsagenda Welzijn  

Geen opmerkingen.  

Rondvraag 

De termijn van Angelique, Anneke, Hanny en Jolanda verloopt op 1 januari 2023. Angelique, Anneke 

en Hanny geven aan zich beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Wendy vraagt aan Jolanda 

wat zij wil.  

Gerard en Anneke zijn op 7 december afwezig.  

Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20.00 uur.  


