
 

 

ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering 04 april 2022, 19.30 uur, online 
 

 

 
1. Opening 

Aanwezig; Eric Bloemkolk; Janet Kool; Theo Overdevest; Marike Bontenbal; Ellen Vunderink; 
Robbert Boonk; Marcel Kompels; Marian Riedeman 
Afwezig met bericht; Peter Bellekom  
 

2. N.a.v. verslag 07 februari en Actiepunten  
Het verslag van 7 februari en jaarverslag van 2021 is per e-mail al geaccordeerd en wordt 
formeel vastgesteld. Actiepuntenlijst is geactualiseerd.  
 
Marian heeft geprobeerd stichting Mee uit te nodigen voor vandaag. Dit is niet gelukt maar 
gaat het nogmaals proberen. 

 
3. Herverdeling aandachtsgebieden toegedeeld naar ervaring c.q. interesse.                                           

Door het vertrek van Marianne, Francoise en Marcel hebben we de aandachtsgebieden 
opnieuw bekeken en verdeeld. 
 
Armoede, Schuldhulpverlening – Marian, Ellen 
Gehandicapten, Ouderen – Peter, Janet 
Inburgering, Statushouders – Peter  
Jeugd, Jeugdzorg en Educatie – Ellen en Robbert 
Kascommissie – Theo, Robbert (Controle jaarverslag 2021) 
Sport - Eric 
Welzijn, WMO – Marike, Theo 
Werk & Inkomen, Re-integratie, Participatie - Janet, Marike  
Wonen – Theo  

 
4. Ingekomen stukken 

a. Nieuwsbrief Platform vg haaglanden maart 2022                                         
- Geen bijzonderheden 
b. Jaarverslag CRW 2021                                                                  
- Geen bijzonderheden 
c. Uit vergadering 07-03-2022; Uitvoeringsplan regiovisie jeugdhulp    Bijlage 7,8,9 
- Zwijndrecht heeft geen tekorten dus het kan ook anders.  
- Ellen en Francoise hebben samen het uitvoeringsplan doorgenomen. Robbert en Ellen 

gaan samen een signaal opstellen. We nemen het punt mee naar de volgende 
vergadering. 

- Ellen stelt voor de wijkagent een keer uit te nodigen 
- Uitzoeken of vanuit JGZ ook opvoedhulp wordt verstrekt.           

 
5. Opvolging Marcel en Francoise 

Na overleg hebben we besloten om op dit moment geen opvolging te zoeken voor Marcel en 
Francoise. Qua aantal leden voldoen aan de statuten en daarnaast hebben we ook kans 
gezien om de portefeuilles op een verantwoorde wijze te verdelen onder de aanwezige 
leden. 



 

 

 
6. Afscheid Marianne, Marcel en Francoise 

Marcel woont in juni zijn laatste vergadering bij. Daarna zullen we een datum prikken voor    
zijn afscheid. 
We hebben een tweetal data geprikt voor een gezellig afscheid. Marian doet navraag bij 
Marianne en Francoise. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
Bijgewoonde vergaderingen 
Sociaal contact wassenaar  
- Robbert en Ellen zijn geweest en vonden het een interessant en nuttig. 
Inleiding in de jeugdzorg 
- Ellen heeft via de Koepel de workshop inleiding in de jeugdzorg gevolgd.  
- Theo en Marian hebben de online sessie voor leden van advies- en cliëntenraden over 

regionale samenwerking bijgewoond 
 

Volgende vergadering is gepland voor 13 juni. 
 
 
 
 


