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ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering 7 juni 2021- 19.30 uur 

Digitale vergadering via ZOOM met Peter Bellekom, Eric Bloemkolk (vz), Marike Bontenbal, Elseline 
Brinkman, Janet Kool, Marcel Kopmels, Francoise van Leeuwen, Marianne Mewissen, Theo 
Overdevest. Van 20.00 – 21.45 uur is er informeel overleg met de woordvoerder Commissie Sociaal 
Domein, Monique van Deursen.  

1. Opening, welkom –  

2. N.a.v. verslag van 3 mei 2021. (Per e-mail al vastgesteld). De actiepuntenlijst wordt bijgesteld. 
Françoise en Elseline geven aan dat het jammer is dat hun aanvulling "  CJG en eigen netwerk" in de 
zin "Wij onderschrijven de wens naar duidelijker afbakening tussen jeugdhulp en hulp die vanuit 
onderwijs kan worden geboden, in samenhang met de inzet van het Sociaal Kernteam, CJG en eigen 
netwerk geschrapt is zonder overleg met hen. 

3. Wat ter tafel kwam in het gesprek met Monique van Deursen 
Naast woordvoerder Sociaal Domein is Monique ook voorzitter van de Cie Bestuur en Middelen 
i.v.m. het recente wethouderschap van Ritske Bloemendaal. 
Verder komt de Jeugdhulp uitgebreid aan de orde. Gezamenlijk zijn we van mening dat door de 
voorgenomen maatregelen, zoals de instelling van een Sociaal Kernteam, de regie op de processen in 
dit domein versterkt kan worden.  De ASD oppert om deze regie (met doorzettingsmacht) niet bij één 
van de betrokken partijen te leggen, maar dit onafhankelijk te laten. Echter, de uitvoering van de 
voorgenomen maatregelen laat nog op zich wachten. Dit punt zal door de ASD in het B.O. van 15 juli 
(15.30 – 17.00 uur) worden ingebracht. 
De beheersing van de kostenstijging WMO zal vooral bereikt moeten worden door een omslag in 
opvatting over het ‘recht hebben’ op financiële ondersteuning voor huishoudelijke hulp (generieke 
maatregel) ook wanneer burgers in staat zijn deze hulp zelf te betalen. We delen op dit punt de 
voorgestelde aanpak van het college om via overreding een beroep te doen op de aanvragers. 
Voorgesteld wordt om een indringende campagne hierover te voeren, bijvoorbeeld via de 
Wassenaarse Krant maar ook met sleutelfiguren in organisaties zoals de SWZ, de SMOW en de FWO. 
Gedacht wordt aan een conferentie met genoemde partijen. Alleen schriftelijke informatie lijkt niet 
toereikend te zijn.  

4. N.a.v. bijgewoonde vergaderingen 
Op 25 mei was er digitaal overleg inzake jeugdhulp, gevraagd door Lidwien van Langen 
beleidsmedewerker, met Peter, Francoise, Marike, Eric en Marianne.  Advies: Kostenbesparende 
Maatregelen Jeugdhulp is inmiddels naar College en Raad verzonden.                                                                                                                    
Verder waren er diverse overleggen met Platform verstandelijk gehandicapten bijgewoond door 
Peter. 
 
5. Vacatures 
In de loop van 2021 ontstaan twee en mogelijk drie vacatures. Elseline op korte termijn, Marianne 
aan het eind van 2021 en Francoise vertrekt als zij een functie aanvaardt die niet kan samen kan gaan 
met zitting in de Adviesraad. De advertentietekst wordt nogmaals kritisch bekeken en komt in de WK 
van 11 juni. Ook wordt de tekst op de website geplaatst. Sollicitatiecommissie: Janet, Peter en Theo. 

6. Ingekomen stukken – geen items die verder aandacht vragen 
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7. Rondvraag   
Marcel maakt melding van het Rekenkameronderzoek informatiebeveiliging van gemeenten en 
verbonden partijen.   
We gaan ervan uit dat dit de laatste ZOOM-vergadering is. Volgende vergadering 5 juli wordt een 
fysieke bijeenkomst. Op de agenda o.a. Beschermd Wonen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


