Verslag adviesraad Sociaal Domein
Datum : 29 augustus 2019.
Aanvang : 14.30 uur.
Aanwezig: dhr. M.H.A. Hazebroek (voorzitter) dhr. G.C.M. Koster, dhr. L.W. Hol,
mw. E.M. Kamphuis, mw. D. Thuis, mw. M. Dijks, mw. H. van Dijk,
mw. E. Wesselingh, , mw. J. Spaans, mw. A. van Laar en dhr. R. van Wijk (secretaris).
Afwezig : mw. E.A.C. Meurs-Merks en mw. A. Overvoorde.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom. Hij stelt voor de agendapunten
2 en 3 gezamenlijk te behandelen. Verder is er geen aanpassing van de agenda nodig.
2. Invulling vacature dhr. J. den Hartogh (vertegenwoordiger namens de gemeente)
3. Uitkomst gesprek van voorzitter met de opgavemanager beleid sociaal domein.
(dhr. R. Laghuwitz)
Naar aanleiding van het vertrek van dhr. Den Hartogh is de voorzitter uitgenodigd door
dhr. Laghuwitz om van gedachten te wisselen inzake de voortgang van de adviesraad
sociaal domein. Als eerste kwam de behoefte aan ondersteuning aan de orde. Er zijn daarbij
diverse variaties denkbaar, van beperkt tot uitvoerig. En dan is er ook de rol van de contactpersoon. Tot op heden was de beleidsmedewerker Wmo als contactpersoon aanwezig bij de
vergaderingen van de adviesraad. Specifieke onderwerpen werden naar andere
medewerkers doorgespeeld. De gemeente is van oordeel dat de contactpersoon niet bij de
vergaderingen aanwezig hoeft te zijn. Wel kan een (beleids)medewerker bij de vergadering
komen indien het om specifieke onderwerpen gaat.
De vraag doet zich voor wat de leden van de adviesraad willen.
Mw. Dijks is voorstander van een vast contactpersoon in de adviesraad. Het is van belang
die medewerker te leren kennen.
Mw. Spaans doet de suggestie om de contactpersoon aan het eind van de vergadering te
laten komen. Er kan dan een resumé worden gegeven van wat er besproken is. Op zich is
dat ook weer verhelderend voor de leden.
Mw. Thuis vindt een contactpersoon wel van belang, doch die hoeft niet bij de vergadering
aanwezig te zijn.
Mw. Dijks ziet de contactpersoon als een vertrouwenspersoon. Bij diens aanwezigheid hoor
je gewoon meer wat er allemaal speelt. Mw. Wesselingh onderschrijft dit.
Volgens mw. Van Dijk hangt dit ook af van de instelling van die contactpersoon.
De voorzitter stelt vast dat de adviesraad voorstander is van een vaste contactpersoon. Deze
fungeert dan als aanspreekpunt voor de adviesraad. En dan is het de vraag of deze persoon
wel of niet de vergadering bijwoont.
Mw. Spaans brengt naar voren dat de betrokkenheid van deze functionaris groter is als die
bij de vergadering aanwezig is.
De voorzitter stelt vast dat de adviesraad behoefte heeft aan een contactpersoon die
aanwezig is bij de vergaderingen.
Vervolgens kwam aan de orde dat de adviesraad vroegtijdig betrokken wil zijn bij de beleidsontwikkeling. In de praktijk gebeurt dat niet altijd. De gemeente is doordrongen van de
noodzaak om de adviesraad in een vroeg stadium te betrekken in het proces. De adviesraad
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heeft de behoefte om tijdig advies te kunnen uitbrengen. Daartoe dient de adviesraad tijdig
de stukken te ontvangen. De gemeente heeft wat dat betreft goede bedoelingen. Maar de
adviesraad zou op dit punt ook alert kunnen zijn. Mw. Thuis oppert om bijvoorbeeld geen
advies uit te brengen, als de tijd ontbreekt. Het zou een signaal zijn richting het College.
Mw. Spaans vraagt wat de betekenis is van de werkgroep sociaal domein. De voorzitter
antwoordt dat deze werkgroep door de gemeenteraad is ingesteld en bestaat uit een aantal
gemeenteraadsleden.
Mw. Van Dijk wil weten of er een jaarplanning is. De voorzitter weet dat er een globaal plan
is, maar dit is nog niet uitgewerkt.
De voorzitter heeft ook aan de orde gesteld dat in veel verordeningen de term “evaluatie”
voorkomt. Een terugkoppeling is er vrijwel nooit. De gemeente geeft aan dat het voornemen
aanwezig is, maar erkent dat het er niet zoveel van komt. Op zich is dit een aandachtspunt.
De terugkoppeling op de adviezen van de adviesraad schiet tekort. Uiteraard moet de
adviesraad ook zelf attent zijn. De gemeente zal hier aandacht aan besteden.
Tenslotte kwam de vergadertijd ter sprake. De adviesraad vergadert op de middag. Voor de
gemeente is het lastig om dan medewerkers in te plannen voor een vergadering. Vanuit de
gemeente werd de vraag gesteld waarom de adviesraad niet in (het begin van) de avond
gaat vergaderen. Het lukt dan veel beter om medewerkers in te plannen en voor de
adviesraad is het voordeel dat ook werkenden lid kunnen worden van de adviesraad.
De voorzitter stelt voor om dit onderwerp te laten rusten. Hij zal in ieder geval een
terugkoppeling doen naar dhr. Laghuwitz.
4. Inkoop Jeugdzorg.
(n.a.v. voorgaande vergadering)
Agendapunt wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
5. Ontwikkelingen DSW.
(vast agendapunt)
Op 26 november 2019 is een bijeenkomst gepland voor de adviesraden van Rijswijk,
Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg met als thema de ontvlechting van de DSW.
Tijd en locatie zijn nog niet bekend. Namens de adviesraad stellen dhr. Koster, dhr. Hol en
mw. Van Dijk zich beschikbaar.
6. Communicatie.
(vast agendapunt)
Mw. Van Dijk heeft de site van de adviesraad van Lansingerland bezocht. Ze stelde vast dat
die site goed in elkaar zit. Ze gaf een overzicht van de onderwerpen op de site. Het viel haar
op dat burgers uitgenodigd worden om inbreng te leveren. Mogelijk kan de adviesraad
Rijswijk hier ook wat mee doen.
7. Werken met een thematische benadering.
(n.a.v. vorige vergadering)
Mw. Van Laar geeft een nadere toelichting. Het is een suggestie voor de adviesraad.
De leden kunnen deze suggestie overwegen. Ervaring bij de gemeente Lansingerland laat
zien dat bij een themabijeenkomst veel feedback komt, het zorgt voor verbreding en
uitbreiding van het netwerk. Bovendien zet je de adviesraad op de kaart. Een thema-avond
werd in Lansingerland door de adviesraad zelf georganiseerd.
De voorzitter stelde voor een voorbereidend groepje te vormen en op basis van de
aanbevelingen dit onderwerp verder te bezien. Mw. Kamphuis, mw. Van Laar en mw. Thuis
melden zich aan voor deze groep. De secretaris meldt dat ook mw. Overvoorde wil
meedenken.
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8. Verslag van 27 juni 2019.
Tekstueel : geen opmerkingen.
Naar aanleiding van :
Mw. Van Laar heeft de enquête niet ontvangen. (agendapunt 2)
Mw. Van Laar stelt het op prijs dat de medewerker, belast met het VN-verdrag handicap,
wordt uitgenodigd. (agendapunt 3)
Mw. Van Laar meent dat de adviesraad niet altijd van informatie wordt voorzien. De
voorzitter deelt dat. Het is eerder aan de orde geweest. Hij zal dit opnieuw aankaarten bij de
gemeente.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
9. AZC Rijswijk
(n.a.v. vorige vergadering)
De secretaris heeft een gesprek gehad met een van de beleidsmedewerkers. Al eerder had
de adviesraad vastgesteld dat “veiligheid rond het AZC” niet valt onder het sociaal domein.
Het AZC valt volledig onder verantwoordelijkheid van het COA. (Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers). De gemeente heeft alleen bijgedragen aan een kleinschalig onderwijsproject
voor kinderen. Als een asielzoeker bijvoorbeeld taallessen verzoekt bij de gemeente wordt
daarin niet voorzien. Dat geldt ook voor Welzijn Rijswijk. Wel zijn er taalmaatjes, maar dat
wordt niet door de gemeente en/of Welzijn Rijswijk georganiseerd of gefaciliteerd. De
conclusie is dat het AZC niet valt onder het sociaal domein van de gemeente.
10. Uitgaande post.
(brieven zijn bijgevoegd)
Mw. Dijks geeft aan dat bij het ongevraagd advies over de toegankelijkheid in de openbare
ruimte geen foto’s zijn bijgevoegd. Mw. Spaans brengt naar voren dat op facebookpagina’s
over Rijswijk vele beelden zijn te vinden over dit onderwerp. Ze is nieuwsgierig naar hetgeen
de medewerker, belast met de uitvoering VN-verdrag handicap, hierover te zeggen heeft.
De voorzitter stelt voor een reactie op het ongevraagde advies af te wachten.
11. Beleid/uitvoering Wmo.
De voorzitter was benaderd door mw. Meurs over negatieve ervaringen van haarzelf, maar
ook van een aantal andere mensen, met betrekking tot de uitvoering van de Wmo.
De voorzitter vond een ongevraagd advies in dit stadium te ver gaan, maar heeft wel een
schriftelijk verzoek gedaan voor informatie. Via de secretaris heeft hij vernomen dat een
medewerker van de gemeente contact met hem zal opnemen. (Het verzoek voor informatie
was bij de stukken gevoegd)
Mw. Van Dijk kwam terug op de bijeenkomst van de adviesraad Lansingerland. Er wordt
geprobeerd de burger centraal te stellen, maar door regelgeving wordt dat beperkt. Er is
sprake van stijgende kosten, veroorzaakt door het systeem zelf, maar er wordt niets aan
gedaan. Geadviseerd kan worden daarin een kentering aan te brengen. De voorzitter stelt
dat dit fenomeen zich voordoet op vele vlakken. Denk daarbij aan het onderwijs, de gezondheidszorg etc. Organisaties lopen voortdurende tegen administratieve rompslomp aan.
Mw. Wesselingh is zelf werkzaam in het onderwijs. Ze vindt dat de beroepsgroep ook wel de
hand in eigen boezem mag steken. Men mag zich ook wel eens afvragen of al die
administratie daadwerkelijk nodig is.
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De vraag komt naar voren wat de ervaringen nu zijn bij het sociaal wijkteam. Mw. Van Laar is
er mee bekend dat het sociaal wijkteam veel werk heeft en bovendien in een fase van
reorganisatie zit.
12. Verzoek verplaatsing vergadering van 31 oktober naar 17 oktober 2019.
(verzoek van een lid)
De voorzitter geeft aan dat de rode draad is om vergaderingen niet te verzetten, omdat een
lid verhinderd is. Dat zijn zaken die nu eenmaal voorkomen.
De leden besluiten de datum van 31 oktober te handhaven.
13. Mededelingen.
Mw. Spaans zal de uitnodiging van de adviesraad Zoetermeer over het onderwerp “positieve
gezondheid in relatie tot sociale inclusie” op dinsdag 24 september a.s. naar de secretaris
mailen. (Deze mail is doorgestuurd naar de leden)
Mw. Van Dijk is vrijwilliger bij het schuldhulpteam. Ze kan melden dat er in Rijswijk een
Financieel Servicepunt is geopend. Vanaf 10 september is er een inloopspreekuur.
Tevens is de site geopend (fsp@rijswijk.nl) met veel informatie.
9 Actie- en besluitenlijst.
Toevoegen :
VN-verdrag handicap
Verwijderen:
AZC Rijswijk
10. Rondvraag.
Mw. Kamphuis vraagt wanneer de adviesraad kennis kan maken met de nieuwe wethouder.
De voorzitter antwoordt dat zij met zwangerschapsverlof is en wordt vervangen door andere
leden van het College.
Mw. Kamphuis heeft vernomen dat de mantelzorgconsulent telefonisch slecht bereikbaar is.
Verder heeft ze vernomen dat de medewerkers van wijkcentrum Stervoorde het liefst willen
dat rolstoelen e.d. buiten worden gestald bij activiteiten. Mw. Dijks noemt dit een
problematische situatie. Sommige mensen kunnen gewoon niet zonder een hulpmiddel.
Mw. Dijks vindt de telefonische bereikbaarheid van het zorgloket ronduit slecht.
Dhr. Den Hartogh zou hier achter aan gaan, maar is inmiddels vertrokken. Wel wil mw. Dijks
kwijt dat de hulp aan het loket zonder meer goed is.

De vergadering wordt om 16.15 uur afgesloten.
De volgende vergadering is op 31 oktober 2019 en begint om 14.30 uur.
Actie- en Besluitenlijst
Datum

Omschrijving

Aktie door

11-102018
21-22019

Op agenda plaatsen :
Ontwikkelingen DSW
Op agenda plaatsen : communicatie

Secretaris
Secretaris

Aktie
Voor
31-102019
31-102019
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27-62019
27-62019
29-82019

Op agenda plaatsen : Inkoop
jeugdhulp
Op agenda plaatsen : werken met
thematische benadering
Op agenda plaatsen : VN-verdrag
handicap

Secretaris
Secretaris
Secretaris

Correspondentielijst
Verzend- Omschrijving
datum
9-7-2019 Advies uitgebracht over 2020 Wmo
Rijswijk
9-7-2019 Advies uitgebracht over hinderlijk groen
9-7-2019 Advies uitgebracht over jeugdhulp

Wachten op reactie
Verzend- Omschrijving
datum
9-7-2019 Advies uitgebracht over hinderlijk groen

Brief aan

31-102019
31-102019
31-102019

Ontvangstdatum

College van B&W
College van B&W
College van B&W

Brief aan

Reactiedatum

College van B&W

De secretaris, R. van Wijk
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