ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vergadering 7 september 2020
Aanwezig: Peter Bellekom, Eric Bloemkolk (vz), Marike Bontenbal, Elseline Brinkman, Janet
Kool, Francoise van Leeuwen, Marianne Mewissen, Theo Overdevest.
1. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Mieke Ruigrok, SMOW en
Kirsten Wolfert, SAD. Het eerste deel van deze vergadering is een vrije gedachtewisseling
over de problematiek m.b.t. gebrek aan regie en (eind)verantwoordelijkheid en
doorzettingsmacht bij verscheidene processen in het sociaal domein. Als oorzaken worden
genoemd:
- opdeling van de verantwoordelijkheid voor de diverse processen bij de organisaties in
het veld en de accounthouders bij de gemeente: geen eenduidige aansturing.
- te weinig continuïteit in de personele bezetting, bij de accounthouders maar ook bij de
medewerkers in de organisaties.
- efficiëntie in diverse netwerken (bedoeld om eenduidig werken te versterken) wordt
bemoeilijkt door de deelname zowel lokale als bovenlokale organisaties.
- door de ontwerpfout in het organisatiemodel van de vele processen in het sociaal
domein is het gebrek aan regie onoplosbaar.
- keuze voor een ander model bijvoorbeeld met primaire en secundaire partijen, met
hoofdaannemer(s) en onderaannemers?
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun deelname aan de discussie.
In de volgende vergadering bundelen we de reacties van de individuele leden van de
Adviesraad om te komen tot een gezamenlijke besluitvorming over vervolg en/of advies.
2. Formele vaststelling verslag en actiepunten van 6 juli 2020
Verslag wordt formeel vastgesteld. Actiepuntenlijst wordt doorgenomen en bijgewerkt
3. Bijgewoonde (digitale) vergaderingen/overleg
• Online vergadering van de Cie Sociaal Domein over GGD en POH op 3 september
(Francoise)
• Platform Gehandicapten Haaglanden (PGH) op 27 augustus, (Peter)
• SKW vergadering. Presentatie door voorzitter SGW Ida Spelt op 2 september (Eric,
Marianne, Peter)
4. Gedachtenvorming over brede bijeenkomst ‘mensen met een beperking’
Agendapunt voor de volgende vergadering.
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5. Ingekomen en uitgegaan
.Geen bijzonderheden
6. W.v.t.t.k. en rondvraag
De € 70,- cheque in kader van duurzaamheid, woningverbetering alleen voor huiseigenaren?
En de VVE’s? Actiepunt Theo.

Volgende vergaderingen ASD: 5 oktober, 16 november
Bestuurlijk Overleg: woensdag 16 september 16.30 uur. Voorbereiding 16.00 uur.
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