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Besluitenlijst
van de vergadering van de

Adviesraad Sociaal Domein Rijswijk (ASD)
d.d. 29 april 2021
Aanwezig: Rien Hazebroek (voorzitter), Els Kamphuis, Gerard Koster, Anneke Overvoorde, Jolanda
Spaans, Hanny van Dijk, Magriet van Leuveren, Angelique van Laar, Albert Hol, Ellen Wesselingh
(verslag Wendy Smaal)
Afwezig: Erwin van Vliet, Emmy Meurs
Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda
Huishoudelijke zaken ASD
-

-

-

-

Prioriteitsstelling ASD, notitie Anneke
Toen de notitie werd geschreven, was nog niet bekend welke kadernota’s er zouden zijn. De
prioriteiten (onder C, D en E) kunnen gehandhaafd blijven.
Werkvorm en positionering van leden in een werkgroep
Hoe verhoudt de werkgroep zich met de ASD? De werkgroep moet een bepaalde autonomie
hebben om zaken/partners er wel of niet bij te betrekken. Het tijdig betrekken van de ASD
bepaalt ook het succes van de werkgroepen. De werkgroepen kosten veel tijd, de vraag is wie
die tijd heeft. Criteria waarop besloten kan worden om een werkgroep op te richten zijn
nieuwheid, complexiteit en belang wat de ASD aan de werkgroep hecht. Rien vraagt zowel
wethouder Besteman als Bentvelzen bij het gesprek met de delegatie van de ASD bij te
wonen. Namens de ASD nemen Rien, Anneke, Angelique en Ellen (als zij in de gelegenheid is)
deel. Rien duidt dat naar zijn idee de ASD in ieder geval formeel wel serieus wordt genomen
en niet als onnodige hobbel wordt gezien, maar dat de adviezen wel erg laat worden
gevraagd. De ASD komt vaak achteraan in het proces. De volgende vergadering wordt
besproken wanneer de ASD aansluit in het proces van beleidsontwikkeling, mede in het licht
van de formele adviesrol van de ASD en eerder daarover gemaakte keuzes.
Vacature ASD
De ASD besluit de vacature op dit moment nog niet in te vullen. De ontwikkelingen met
betrekking tot de werkgroepen en de positie van de ASD worden afgewacht.
Per 1 juli komen de nieuwe leden aan het einde van hun proefperiode. De voorzitter en
secretaris nemen contact met hen op.

Uit te brengen adviezen aan B&W
-

Kadernota Sociaal Domein
De ASD had de nota te laat aangeleverd gekregen, en had aangegeven daarom geen input te
geven. De vorige vergadering zijn de stukken wel ontvangen. Er volgt toch een advies van de
ASD.
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Kadernota Participatie met Kerstin van Leidorf
De ASD maakt een aantal opmerkingen en stelt een aantal vragen:
Waarom zijn er geen indicatoren en concrete doelstellingen opgenomen? Hoe wordt
dat dan gemonitord? De effecten zijn nog niet concreet benoemd. Kerstin kan wel
schrijven dat dit in de uitvoeringsnota moet komen.
Er wordt 1 fte aangesteld die 50 inwoners onder zich kan hebben. Dat zijn lang geen
1000 inwoners die in de doelgroep zitten. Kerstin meldt dat dit door de wethouder
naar de uitvoeringsnota is verschoven. Zij wil wel jaarlijks effecten meten. Als de
opzet werkt, kan besloten worden daar meer op in te zetten.
In bijlage 2 wordt gesproken over belemmeringen. In de nota is hier geen verwijzing
naar. Wat wil je doen om belemmeringen weg te nemen? Er wordt in de nota ook
niet verwezen naar andere kadernota’s zoals over armoede. Kerstin meldt dat een
aantal zaken in de armoedenota en schuldennota komen. Die gaan meer in op
regelingen. Ze bekijkt of dat meer in het stuk benoemd kan worden.
De vraag is waarom dit een kadernota wordt genoemd, omdat het een vrij beperkte
nota is. Kerstin antwoordt dat dit een afsplitsing is van de kadernota Werk.
Wanneer worden de diverse consulenten ingezet? Kerstin legt uit dat de
intakeconsulent in beeld komt zodra mensen het proces ingaan. Die gaat kijken in
welke situatie de aanvrager zit. Zodra iemand in trede 1 of 2 zit, wordt diegene na 1,5
jaar benaderd door de inkomensconsulent. Die gaat over rechtmatigheid, de
juridische check. Het is de bedoeling dat gekeken wordt of er iets is veranderd in het
leven van de client. De participatieconsulent moet een persoonlijk gesprek gaan
voeren met mensen, waarin na verloop van tijd de vragen: wat zou je willen, wat zou
je kunnen, wat is er mogelijk? worden gesteld. De pilot basisbaan wordt gestart naar
aanleiding van een motie. Dat proces loopt gelijktijdig, daarom is er nog niet veel
over opgenomen. Kerstin kent nog niet het plan van aanpak hiervan, deze wordt nog
opgesteld.
Er wordt gesuggereerd dat mensen uit trede 1 en 2 taalbuddy kunnen zijn. Dit zijn
echter mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zijn die wel vaardig genoeg
om taalbuddy te worden? Kerstin antwoordt dat dit benoemd is als voorbeeld. Dat
wil niet zeggen dat dit gaat gebeuren en het is niet iets waar per se op gestuurd gaat
worden. De taak om dit te onderzoeken ligt bij de participatieconsulent.
Hoe kunnen 90 mensen die vanuit corona komen in trede 1 en 2 komen? Kerstin
meldt dat niet uitgekristalliseerd is wie dit zijn. De participatieconsulent moet dit
beoordelen. Als zij in trede 1 en 2 komen, wordt eerst gekeken waarom dit zo is. Er is
vanuit het Rijk geld vrijgekomen voor mensen die werkloos zijn geworden door
corona. Misschien zijn dit ondertussen al meer dan 90 mensen (90 was de stand van
zaken medio april 2021).
Het is lang geleden dat Rijswijk zich heeft beziggehouden met trede 1 en 2. Is er
contact met andere gemeenten die dit wel al langer doen? Kerstin antwoordt dat
haar voorganger wel veel naar andere voorbeelden heeft gekeken. De nieuwe
beleidsmedewerker die deze nota gaat uitvoeren, moet zeker verder kijken.
Wordt ook de instroom vergeleken voor trede 1 en 2? Rijswijk heeft een stijging van
24 naar 33 mensen per 1000 inwoners in de bijstand. Gaat dat gelijk op met andere
gemeenten? Kerstin heeft dat niet vergeleken en schrijft op dat dit in de
effectenmeting moet komen.
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Wat is de status en planning van het stuk? Kerstin meldt dat het stuk bijna definitief
is . Er worden een paar kleine dingen gewijzigd en het stuk wordt op 10 mei
besproken met de wethouder. De opmerkingen van de ASD worden verwerkt.
Kerstin verlaat de vergadering en de ASD maakt nog een aantal opmerkingen die verwerkt
worden in het advies (nota kan korter, 1 consulent is weinig/kwaliteit daarvan is belangrijk,
vraag hoe gemeente omgaat met de middelen).
-

Kadernota Werk
De ASD mist de recente versie en de financiële onderbouwing. Een advies is nu niet aan de
orde.
De ASD schrijft een brief aan het college over signalen over kringloop Rijswijk.

Overige bespreekonderwerpen
-

-

-

Mail van Anneke, Jolanda en Els over uitvoeringsagenda Breed welzijn en vervolg
Geen opmerkingen. De mailwisseling is passe. De mantelzorgconsulent van Welzijn Rijswijk
zou ook in de coalitie moeten zitten, die weet van de praktijk af. Het vormen van coalities is
echter iets van partijen zelf, dit is niet de rol van de ASD.
Raadsinformatiebrief Regionale ambtelijke afstemming Adviesraden sociaal domein
Geen opmerkingen.
Besluitenlijst ASD 24 februari 2021
Vastgesteld. Veel acties staan nog open. Sommige acties zijn misschien niet meer aan de
orde. Rien bekijkt de actielijst.
Besluitenlijst ASD 10 maart 2021
Vastgesteld.
Besluitenlijst ASD 7 april 2021
Vastgesteld.

Ingekomen stukken
Verzonden stukken
Communicatie
Rondvraag
Het advies over de regiovisie Jeugdzorg wordt door de ASD verstuurd naar het college, iedere ASD
verstuurt dit naar zijn eigen college.
Er komt een brief aan het college over het door Rijswijk niet willen beantwoorden van vragen van
follow the money over jeugdzorg/jeugdwet.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.10 uur.
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Bijlage actie- en besluitenlijst

1

Datum vergadering

Omschrijving

Actie door

Datum uitvoe

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.

Gemeente Rijswijk

Ntb

ASD

April/mei 202

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.
Armoedenota: dit onderwerp komt op 19 mei terug in de ASD. Het KSG maakt een preadvies.
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24-02-2021

3

24-02-2021

Raadsinformatiebrief Proces en voortgang ontwikkelingen toegang Jeugd en maatschappelijke ondersteuning:
Wendy vraagt of de ASD wordt betrokken bij een actieplan en kadernota.
Update: gevraagd, nog geen antwoord

Secretaris

2 maart 2021

4

07-04-2021

Deelname Remon Laghuwitz: Remon zet de precieze planning van de kadernota’s op de mail naar Wendy.
Remon gaat na waarom bij het thema Inburgering een medewerker van de gemeente is teruggetrokken door
diens leidinggevende voor een overleg met de ASD. Remon gaat na hoe het komt dat de ASD niet is betrokken
bij het actieplan Jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Remon organiseert een bijeenkomst met de
wethouder over vroegtijdige betrekking van de ASD en de ASD laat weten wie er deelneemt namens de ASD.
Remon wordt gevraagd na te gaan waarom de vergaderingen van 10 naar 8 keer per jaar zijn gegaan. De ASD
laat weten wat hun standpunt hierin is.

Gemeente
Rijswijk/ASD

April 2021
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07-04-2021

Programma van eisen hulpmiddelen WMO: Ellen mailt haar inhoudelijke vragen en punten naar Barbara.

ASD

April 2021
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29-04-2021

Rien en Wendy nemen contact op met de nieuwe leden vanwege hun proefperiode die op 1 juli 2021 afloopt.

Wachten op reactie
Verzenddatum

Omschrijving

01-02-2021

Brief aan college over rol bij beleidsadvisering

04-05-2021

Inzicht in Jeugdzorg/Jeugdwet

04-05-2021

Regiovisie Jeugdzorg

04-05-2021

Kadernota sociaal domein

04-05-2021

Werkwijze kringloop Rijswijk

04-05-2021

Kadernota Werk

04-05-2021

Kadernota Participatie

5

ASD/secretaris

Mei 2021

