ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vergadering 8 november 2018
Aanwezig: Eric Bloemkolk (voorzitter), Marianne Mewissen, Marike Bontenbal, Theo
Overdevest, Margot de Jong. Francoise van Leeuwen,
Afwezig m.k. Marcel Kopmels, Mariska Koelfat, Elseline Brinkman, Peter Bellekom
1 Opening – Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. De agenda wordt ongewijzigd overgenomen.
3. Goedkeuring conceptverslag 23 augustus en actiepunten
Met twee tekstuele veranderingen goedgekeurd. De actiepuntenlijst wordt aangepast.
4.Terugblik op bijgewoonde vergaderingen, bijeenkomsten
Bestuurlijk overleg d.d. 8 oktober jl.
De uitwisseling verliep in goede sfeer maar werd niet heel concreet. Belangrijke kwesties
zoals problematiek rond Beschermd wonen, huisvesting statushouders, participatie- en reintegratiebeleid zijn op dit moment nog niet in plannen van aanpak uitgewerkt. De
wethouders delen niet de indruk van de ASD dat er weinig ambitie uit de stukken (voor zover
bekend) spreekt.
De zorg m.b.t. de overschrijding van de aanrijdtijden ambulancevervoer is bij de ASD niet
weggenomen. Ook omdat de cijfers over 2017 nog ontbreken. Er zijn wel maatregelen
genoemd maar inzicht of de prestaties zijn verbeterd, is er niet. Komt terug op de agenda.
Erik heeft het voorzittersoverleg van WMO- etc. raden bijgewoond. De vraag is in hoeverre
het voor de ASD zelf input voor 6. oplevert. De ASD Wassenaar richt zich op de hoofdtaak:
adviseren, consulteren, informeren.
5. Communicatieplan
Na bijstelling vastgesteld.
6. Re-integratie-, participatie- en minimabeleid.
Hoofdpunt van overleg voor deze vergadering. De conceptbeleidsplannen zijn half oktober
toegestuurd met het verzoek voor 31 oktober te reageren. Twee leden van de ASD
(Marianne en Peter) hebben samen met de voorzitter van de Cliëntenraad (Syb van Dijk) een
voorlopig commentaar/advies gegeven op de plannen. De vergadering kan (onder dank voor
het werk) instemmen met het gegeven commentaar. Wachten is nu op de definitieve
beleidsplannen met plannen van aanpak voor definitief advies.
7. Stand van zaken sociaal domein n.a.v. informatiebrief 061 Iedereen doet mee.
Samenvatting op hoofdlijnen van de invulling van de thema’s in het sociaal domein.
Voor kennisgeving aangenomen met de kanttekening dat de rol van de huisartsen in de
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samenwerking zorg – welzijn sterker zou mogen worden.
8. Concept advertentietekst.
Wordt door Margot verder bijgesteld.
9. Ingekomen en uitgegaan Theo neemt contact op met Sheila Bonte voor een afspraak (die al in juli was toegezegd)
voor overleg omver de Omgevingswet in relatie tot het Sociaal Domein.
10. Wv.t.t.k. en rondvraag.
Theo neemt contact op met de Rekenkamer voor de onderzoeksresultaten en aanbevelingen
m.b.t. de toegang tot de WMO.
Marianne stuurt datavoorstel voor vergaderingen.
Volgende vergaderdatum: 10 januari 2019
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