ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vergadering 27 september 2018
Aanwezig: Eric Bloemkolk (voorzitter), Peter Bellekom, Marianne Mewissen, Elseline
Brinkman, Marike Bontenbal, Theo Overdevest, Mariska Koelfat Margot de Jong.
Afwezig m.k. Marcel Kopmels, Francoise van Leeuwen.
1 Opening – Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. De agenda wordt ongewijzigd overgenomen.
3. Goedkeuring conceptverslag 23 augustus en actiepunten
Met één tekstuele verandering goedgekeurd. De actiepuntenlijst wordt aangepast.
4.Terugblik op bijgewoonde vergaderingen, bijeenkomsten
N.a.v. de bijeenkomst over de Innovatiebijeenkomst Statushouders, georganiseerd door de
participatieraad L-V doen Peter en Marianne verslag aan de hand van een beknopt overzicht
van de diverse bijdragen van sprekers. Zie bijlage Notities.
Samenvattende conclusie: de good practices uit Zoetermeer en Leiden zijn inspirerend.
Sprekers gaven aan niet persé onderscheid te maken tussen statushouders en andere
uitkeringsgerechtigden. Het gaat om individuele benadering/ maatwerk bij alle cliënten.
N.a.v. de Stakeholdersbijeeenkomst van de Wassenaarse bouwstichting en
woningbouwvereniging St. Willibrordus doen Theo en Marianne kort verslag. De
intensivering van de samenwerking tussen beide partners is veelbelovend, de plannen zijn
gematigd ambitieus.
N.a.v. nieuw re-integratiebeleid en participatiebeleid met klankbordgroep cliëntenraad L-V.
Dit blijkt één van de diverse bijeenkomsten te zijn waarbij voornemens voor nieuw beleid
worden aangegeven. Echter de concretisering, plannen van aanpak m.b.t. uitwerking van de
voornemens ontbreken nog. Het wachten is op het nieuwe beleidsplan dat begin oktober
verschijnt (vervolg op informatiebrief 052) en waarover voor 19 oktober advies wordt
gevraagd Met de andere aanwezigen hebben Theo en Marianne aangegeven dat dit geen
redelijke termijn is voor een goed advies: inbrengen bij Bestuurlijk Overleg op 8 oktober.
Verder hebben we uitgesproken dat de geplande bezuinigingen de uitvoering zullen
frustreren. Tevens blijft de vraag of de doelstelling werkelijk ‘zoveel mogelijk mensen aan
het werk helpen’ is, of dat bezuinigen het primaire doel is. Conclusie: advies opschorten tot
de informatie compleet is.
5. Communicatieplan.
Marike geeft aan dat onze hoofdtaak is: informeren, consulteren en adviseren. Een
communicatieplan kan daarbij ondersteunend zijn. Vooralsnog richt deze Adviesraad zich op
de hoofdtaak in overeenstemming met de beperkte organisatorische mogelijkheden. (onze
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Adviesraad bestaat voornamelijk uit vrijwilligers met werkzaamheden overdag)
Het communicatieplan wordt bijgesteld n.a.v. de gemaakte opmerkingen.
Enkele direct uitvoerbare suggesties:
- Gebruik maken van de bijeenkomsten SKW: aangeven welke onderwerpen op de
agenda staan in de nabije toekomst, welke adviezen gegeven zijn.
- Adviezen niet alleen naar B&W en gemeenteraad maar ook doorsturen naar
belangengroepen indien van toepassing; actief delen met organisaties in het
werkveld.
- Voor aankondigen vergadering op de gemeentelijke website toevoegen: zie voor
actuele informatie website Adviesraad
- Bijvoorbeeld bij publicatie vacature ook een artikel + interview met een paar leden
naar de krant sturen om duidelijk te maken over welke problematieken het gaat.
6. Begroting
Conceptbegroting wordt bij- en vastgesteld. Agendapunt bij bestuurlijk overleg: vergoeding
huur vergaderruimte en het gemaximeerde aantal vergaderingen.
7. Voorbereiding bestuurlijk overleg. – zie bijlage.
8. Rooster van aftreden.
Margot treedt eind 2018 af. Marianne continueert het lidmaatschap evenals Elseline.
9. Ingekomen en uitgegaan - Er is nog steeds geen bericht gekomen van de gemeente
(Sheila Bonte) met een voorstel voor een afspraak, samen met de gemeente
Voorschoten voor overleg over de Omgevingswet in relatie tot het Sociaal Domein. Geen
verdere bijzonderheden.
10. Wv.t.t.k. en rondvraag.
Volgende vergaderdata: 8 november 2018, 10 januari 2019
N.B. 16 oktober vervolgbijeenkomst Iedereen doet mee.
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