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ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering 4 maart  2019 
 
Aanwezig: Eric Bloemkolk  (voorzitter), Marianne Mewissen (secretaris, verslag),  Theo 
Overdevest,  Francoise van Leeuwen, Marcel Kopmels, Elseline Brinkman, Peter Bellekom, 
Janet Kool, kandidaat-lid. 
Afwezig m.k. Marike Bontenbal; z.k. Mariska Koelfat. 
 
1 Opening – Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Bijstelling agenda. Mededelingen 
Toegevoegd wordt: benoeming vicevoorzitter  (op agenda volgende vergadering) 
 
3. Verslag d.d. 4 februari en actiepunten.  
Verslag wordt vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt aangepast. 
N.a.v.: handboek Inkoop Jeugdhulp wordt door Francoise aan de ASD-leden doorgestuurd. 
Over een uitnodiging aan één van de hulpverleners in de Jeugdhulp wordt in een volgende 
vergadering besloten. 
 
4. Terugblik op bijgewoonde vergaderingen, bijeenkomsten 
Peter heeft op 13 februari een vergadering van het Platform verstandelijk gehandicapten 
(Haaglanden) bijgewoond. Het platform wil via themabijeenkomsten beleidsmakers 
bewust(er) maken van behoeften en mogelijkheden van de doelgroep. Good practice: 
werktafels in het Westland om werkgevers en gehandicapten met elkaar in direct contact te 
brengen met het oogmerk: matches zoeken voor een baan. Ook wordt aan nieuwe landelijke 
folders gewerkt. 
Eric heeft op 13 februari het voorzittersoverleg Adviesraden bijgewoond. De presentatie 
over de Inkoop Jeugdhulp bleek voor velen te specialistisch. Aanbevolen is om leden van de 
Adviesraden die zich met dit dossier bezighouden, uit te nodigen voor zulke presentaties.  
In het overleg met de voorzitter van de Cliëntenraad Syb van Dijk en René Smit, ambtenaar 
W&I, is gesproken over een nauwere samenwerking tussen Adviesraad en cliëntenraad. De 
Adviesraad is van mening dat het volstaat om twee keer per jaar tussen voorzitters (of 
plaatsvervanger) aan te houden. Voor het maandelijks overleg van de klankbordgroep met 
de betrokken ambtenaren kan de voorzitter van de Cliëntenraad een uitnodiging naar de 
Adviesraad sturen.  
Op 4 maart heeft Eric de presentatie bijgewoond van WassenaarDoet over de website, waar 
aanbod van en vraag naar ‘burenhulp’ wordt gefaciliteerd, tijdens de bijeenkomst van het 
SKW bijgewoond. Bij de mededelingen werd de elektrisch ondersteunde duo-fiets die bij De 
Burcht is gestationeerd genoemd: gratis te gebruiken na reservering. 
 
5. Collegewerkplan 
De algemene indruk is dat er weinig concreet meetbare resultaten worden genoemd in het 
werkplan, materiële voorzieningen uitgezonderd. Wel worden aan partners en/of 
accounthouders meetbare doelen gevraagd waarop kan worden afgerekend.  
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De Adviesraad constateert dat Programma 6, Sociaal Domein de behoefte aan innovaties 
naar voren komt zonder dat duidelijk is voor welke concrete problematiek deze een 
oplossing zouden moeten zijn: wat moet er concreet bereikt worden?  Wel wordt een 
innovatiebudget van € 200.000,- genoemd maar daar staat een  taakstelling (bezuiniging)  
van € 100.000,-  vanaf 2020  in het Sociaal Domein tegenover.  
De Adviesraad vraagt zich af wat in dat verband concreet bedoeld wordt bij ‘het formuleren 
van een bestuurlijke ambitie’ in het sociaal domein, genoemd bij  specifieke taken op p.  31.  
 
Volgens programma 5, Sport, cultuur en recreatie wordt de taakstelling van € 100.000,- 
zonder verdere onderbouwing (voorlopig) ingevuld door een structurele verlaging van de 
bekostiging/subsidie van de bibliotheek die juist in het sociaal domein een belangrijke rol 
vervult. Het staat in schril contrast met de opmerking op dezelfde pagina (24) in de 
voorafgaande alinea: “’De bibliotheek draagt met haar activiteiten, waaronder de 
activiteiten gericht op bestrijding van laaggeletterdheid en digibetisme, bij aan het 
bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en preventie.”  
 
De Adviesraad is bezorgd dat innovatiemiddelen wegvloeien zonder dat voor de uitvoering 
van de huidige plannen voldoende menskracht op de werkvloer aanwezig is om de ‘on-
going’ taken uit te voeren.  
 
Verder opmerkingen/adviezen m.b.t.  programmaonderdelen, ook te bespreken in het 
bestuurlijk overleg met de wethouders en met de Commissie Sociaal Domein. 

- De Adviesraad wil graag in overeenstemming met de ambitie in Programma 3, 
Economie,  prioriteit voor de realisering van een openbaar toilet in het centrum, ook 
toegankelijk voor gehandicapten, om het winkelgebied aantrekkelijk te maken voor  
eigen bewoners en toeristen.   

- Bij Programma 4, Onderwijs wordt op  p.17 bij de specifieke taken de evaluatie van 
Talentum genoemd. De Adviesraad is benieuwd naar uitkomsten van de evaluatie en 
de samenhang met het beschikbaar stellen van gelden cultuureducatie aan scholen. 
Verder valt het de Adviesraad op dat Passend Onderwijs niet wordt genoemd. Een 
andere vraag in dit verband is of en hoe Jeugdparticipatie wordt gerealiseerd, 
gegeven de nadruk op participatie in het collegeakkoord. 

- De nieuwe inkoopstrategie Jeugdhulp (p.31) leidt tot kostenbesparing volgens de 
verwachting en de ambitie. Maar moet de focus niet gericht zijn op kwaliteit bij de 
(lokale) uitrol van de inkoopstrategie.  

- In Programma 8, Wonen en bouwen ligt de ambitie bij  50 – 75 woningen per jaar 
(nieuw?) Naar mening van de Adviesraad volstrekt onvoldoende en in strijd met de 
uitgangspunten (p.37)  “Voor haar zelfstandigheid is het belangrijk dat Wassenaar 
een levendige samenleving blijft, met een gezonde mix van jong en oud.”   
In de Notitie Kaders Woningbouwprogrammering d.d. maart 2018 wordt een 
behoefte aan 633 -1200 woningen tot 2025 genoemd.  In ons Advies d.d. 4 juni 2018  
m.b.t. genoemde Notitie hebben we onze zorg al geuit dat het aantal van 600 
woningen niet eens wordt gehaald gegeven het tempo. Helaas reikt de ambitie in het 
collegewerkplan niet verder dan maximaal 500 woningen.  

 
6. W.v.t.t.k. en rondvraag.  Afspraak: Reacties leden op concept verslag binnen een week. 
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