
 

 

ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering 7 Maart 2022, 19.30 uur, online 
 

 

 
1. Opening 

Aanwezig; Eric Bloemkolk; Janet Kool; Theo Overdevest; Marike Bontenbal; Ellen Vunderink; 
Robbert Boonk; Francoise van Leeuwen; Marian Riedeman 
Afwezig met bericht; Peter Bellekom en Marcel Kopmels 
Te gast; Marije Egberts en Janine van Herp. 
 
Gezien de verschrikkelijke situatie in de Oekraïne zal de ASD Wassenaar de gemeente 
Wassenaar vragen om op zo kort mogelijke termijn een dringende oproep te doen aan de 
bewoners van Wassenaar, de woningbouwcoöperaties, zorginstellingen en bedrijven om 
woonruimte ter beschikking te stellen. 
 

2. N.a.v. verslag 07 februari en Actiepunten      
Verslag is per e-mail al geaccordeerd en wordt formeel vastgesteld. Actiepuntenlijst wordt 
geactualiseerd.  
- Marianne wil haar afscheid graag als de strandtenten open zijn. Eind maart begin april. 

Misschien in combinatie met Marcel en mogelijk Francoise?  
  

3. Nota integrale dienstverlening 
Marije Egberts en Janine van Herp sluiten aan om duidelijkheid te geven over de nota 
integrale dienstverlening en vragen te beantwoorden. 
Marije heeft een korte presentatie gegeven over de nota integrale dienstverlening.  
Kort samengevat; 
Sinds 2020 bestaat het WWZ loket(Welzijn, Werk en Zorg loket). Dit WWZ loket wordt in 
2022 doorontwikkeld naar één loket waar een kernteam (SKT) met verschillende disciplines 
de hulpvraag van jeugd en volwassenen oppakt.  
Het voornaamste doel van het SKT is ervoor te zorgen dat inwoners snel en gemakkelijk hulp 
en ondersteuning vinden. Nu heeft elke organisatie nog zijn eigen toegang en ingang en dat 
werkt verwarrend en/of is onduidelijk voor professionals en inwoners. Of JGZ deel uit gaan 
maken van het kernteam wordt onderzocht, maar ze zullen vast een rol gaan spelen. WMO 
consulenten komen in het sociaal kernteam.   
Als er meerdere partijen in geding zijn is het doorpakken in een casus soms moeilijk. Er moet 
dus op eenzelfde manier gescreend worden en een casus manager/regisseur heeft 
uiteindelijk doorzettingsmacht. Bij escalerende complexe zaken wordt de doorzettingsmacht 
overgedragen aan een procesregisseur (voorheen ACT). 
Punten van aandacht; 
- AVG is in de picture en zal via convenanten worden vastgelegd. Client moet 

vertrouwen hebben in de werkwijze. 
- Linda van der Steenhoven is de kwartiermaakster.  
- WMO en jeugdzorg kosten stijgen enorm. Toegang tot hulpverlening moet beter 

waardoor er beter gemonitord kan worden. Of er hierdoor uiteindelijk bespaard gaat 
worden is nu nog onduidelijk.     

- Gaat JGZ uit duur pand? Marije hoopt dat er meerdere partijen van het SKT onder 
een dak komen (bijv. Kwadraat, SMOW, SAD, Mee, WMO jeugd, JGZ, Werk en 
Inkomen).  



 

 

- Blijft CJG bestaan? Daar kunnen we nu nog geen antwoord op geven. Dit zal duidelijk 
worden als de entiteit van het SKT wordt vast gesteld. (eind 2022)  

- Prioriteit in 2022;  
• Welke diensten in SKT komen moet voor de zomer duidelijk zijn. Welke 

entiteit gaat SKT krijgen (stichting, BV)? 
• Kosten en kwaliteit; Hoe bewaak je de kosten t.o.v. de kwaliteit? Waar gaat 

de prioriteit liggen? Bij kwaliteit of kosten?     
Marije geeft ook nog aan graag kennis tussen de beleidsmedewerkers en de ASD uit te willen 
wisselen. Misschien een keer kennismaken met elkaar? 
 

4. Adviesvraag verordening Inburgering 2022 
Eerder hebben Peter, Janet, en Robbert online gesproken over de verordening. Zij hebben 
nog wel een aantal zaken waarover ze met Nelleke Merkens willen overleggen.                  
Afgesproken wordt dat Marian met Nelleke Merkens contact opneemt om, op korte termijn, 
een afspraak te maken, met een afvaardiging van de ASD, voor online overleg. 

 
5. Ingekomen stukken 

a. Managementrapportage Werk en Inkomen 2021                  
Overlap met cliëntenraad. Eric neemt het mee naar Herman de Bruin (actiepunt 78) 

b. Informatiebrief situatie Schakenbosch.       
Schakenbosch biedt beschermd wonen in zwaarste vorm via rechterlijke machtiging. De 
financiële situatie van Schakenbosch is zorgelijk. Er wordt gewerkt aan een herstelplan. 

c. Infobrief Ontwikkelingen jeugdbescherming                              
- Wachttijden waren te lang. Na maatregelen gaat het beter en zal het verscherpt toezicht 

worden opgeheven. 
d. Uitvoeringsplan regiovisie jeugdhulp                  
- Francoise en Ellen gaan hiernaar kijken en maken een opzet voor een signaal. 
e. Jaarverslag ASD 2021 
- Iedereen leest het concept verslag waarna het per email wordt geaccordeerd en in de 

volgende vergadering formeel vastgesteld.                          
 

6. Rondvraag en sluiting 
- Volgende vergadering is op 4 april. 

 

 


