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ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering  31 mei 2018 
 
 
Aanwezig: Eric Bloemkolk  (voorzitter), Peter Bellekom, Marianne Mewissen, Francoise van 
Leeuwen, Margot de Jong,  Elseline Brinkman, Marike Bontenbal en Mariska Koelfat (verslag)  
Kandidaat lid: Theo Overdevest. 
 
1. Opening – Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heren 

Jan de Haas en Farhad Amini van de Stichting Vluchtelingenwerk Wassenaar. Zij 
informeren over het werk van de Stichting in het eerste deel van de vergadering.  
(zie korte samenvatting bijlage bij dit verslag)  
 

2. Bijstelling agenda en Mededelingen–  Geen 
 

3. Besluitenlijst 23 april 2018 en actiepunten –  
1. Besluitenlijst  wordt vastgesteld en actiepunten (tot 5 juli 2018) worden 

nagelopen. Nieuwe ideeën voor gasten na 5 juli 2018 zijn  welkom. 
2. Er is behoefte aan Informatie over  ‘Werk en Inkomen’ en over de bevindingen 

van de Rekenkamer inzake uitgaven voor het Sociaal Domein. Contact c.q. 
uitnodigen voor een volgende vergadering. 

3. N.a.v. Actiepunt 116: de invulling van beschutte werkplekken: dit jaar 3 en 
volgend jaar 4. Ter bespreking in de volgende vergadering met Stichting 
Gehandicapten Wassenaar. 

4. Kascontrole door Francoise van Leeuwen en Peter Bellekom heeft plaats 
gevonden De penningmeester wordt gedechargeerd voor het jaar 2017. 

5. N.a.v. actiepunt 95: voornemen om na bespreking in een volgende vergadering 
een communicatieplan te ontwikkelen, o.a. publicatie- en advertentiebeleid. 
 

4. Verslag sollicitatiecommissie – 

• Theo Overdevest vertelt iets over zichzelf en over zijn loopbaan. Vervolgens brengt  
Margot, in afwezigheid van Theo, verslag uit over de sollicitatiegesprekken die zijn 
gevoerd. Unaniem wordt besloten om Theo Overdevest voor te dragen als lid van de 
Adviesraad aan het college van B&W.  Theo bedankt voor het vertrouwen dat de ASD 
in hem heeft. De andere kandidaat kon vanwege verplichtingen elders niet aanwezig 
zijn, hij zal de volgende vergadering aanschuiven. 

 
5. Terugblik op bijgewoonde vergaderingen – overleg met de cie Sociaal Domein 

• Eric vraagt naar de bevindingen van de leden m.b.t. de presentatie in de 
commissie, 23 mei jl. Conclusie: een goed gesprek. Er zijn concrete actiepunten 
besproken. Onze rol als adviescommissie is duidelijk naar voren gebracht. De 
aanwezige raads- en burgerraadsleden hebben aangegeven een goed contact 
met de ASD belangrijk te vinden en stellen regelmatig overleg voor. De punten 
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over de aanrij tijden van de ambulance en de inkoop jeugdhulpverlening staan nu 
ook bij hen op het netvlies. 
 

6. Andere bijeenkomsten – 

• +18 -18 te Leiden door Peter Bellemom bijgewoond. De wethouder Inge Zweerts en 
Karin Schuemie (CJG)waren eveneens bij de (goede) presentatie  aanwezig. Er zijn 
contacten gelegd.  

• Bij de bijeenkomst Sociaal Domein over , 17 mei jl., over de verdere uitvoering van 
het beleidsplan  Iedereen doet mee waren geen ASD-leden aanwezig. Verslag wordt 
toegestuurd. 

 
7. Adviezen  –  

• Inkoopstrategie Jeugdhulp: Francoise geeft aan tevreden te zijn met de inbreng 
van de betrokken raden, inclusief de ASD Wassenaar. Dit blijft een aandachtspunt 
voor de toekomst, met name de professionaliteit die geborgd moet zijn bij het 
trekken van conclusies. De volgende stap is het invullen van indicatoren. Dit 
gebeurt na de goedkeuring van de Raad. Die invulling zal, gezien de complexiteit, 
een grote uitdaging zijn en mede daarom moeten de huidige contacten warm 
gehouden worden.  

• Concept advies Notitie Kaders Woningbouwprogrammering: In het geheel 
genomen vinden Marianne en Marike het een goede notitie. Zij hebben het 
conceptadvies opgesteld. Aan punten uit het vorig uitgebrachte advies over de 
Woonvisie is in de notitie aandacht besteed. De Adviesraad stemt in met het 
advies, behoudens een enkele tekstuele aanpassing.  Gesproken wordt nog over 
eventuele maatregelen bij ernstige overlast door onaangepaste bewoners. Dit 
lijkt in de eerste plaats een taak van de woningbouwvereniging zelf. 

 
8. Financien - vergoeding Webmaster – 

• De inschatting is dat de webmaster voor plaatsing van de documenten en 
onderhoud van de website ca 1 uur per vergadering bezig zal zijn. De 
penningmeester zal informeren naar het uurtarief van de webmaster. 

 
9. In- uitgaande stukken – 

Deze worden kort besproken en geven geen aanleiding tot actie. 
 

10. W.v.t.t.k. en rondvraag – 

• We hebben nog geen reactie ontvangen over onze vragen over de ambulance 

aanrijtijden, normale reactietermijn zijn 3 maanden, we wachten nog 1 maand. 

 

11.  Data volgende ASD vergaderingen – 

Donderdag 23 augustus 19.30 uur. Gast Hélène Kalmijn, beleidsambtenaar WODV m.b.t. 

statushouders,  locatie Vergaderzaal Messiaskerk, Zijllaan 57. 

 Donderdag 11 oktober en donderdag 29 november. 
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Samenvatting overleg met Stichting Vluchtelingenwerk Wassenaar

 (VWW) 

Statushouders met verblijfsvergunning worden vanuit Ter Apel naar de gemeente 

Wassenaar verwezen. In de eerste helft van 2018 waren dat 18 personen. 

De COA stuurt bericht aan de woningbouworganisaties. De betrokkenen hebben de 

verplichting om de woning te accepteren. Zij krijgen een huurcontract.  

Verdere administratieve handelingen – inschrijving, formulieren, lening, 

bijstandsuitkering, Dunea, DigiD, huurtoeslag, zorgtoeslag, inburgering etc.  – worden 

m.b.v. vrijwilligers van VWW uitgevoerd.  

Betrokkenen zijn verplicht binnen drie jaar het inburgeringsexamen te halen. Probleem 

zit vaak in de reiskosten bijv. naar Voorburg (W&I). Tevens is er problematiek om een 

kwalitatief goede opleiding te vinden. VWW heeft ??? bij NME. 

De taalproblematiek speelt een belangrijke rol met name voor vluchtelingen uit Eritrea. 

Gemakkelijk wordt gesuggereerd de hulp van een tolk in te roepen, maar die moeten 

door de betrokkenen zelf betaald worden. Soms springen kerken financieel bij. 

Binnen 1 maand kan gezinshereniging worden aangevraagd bij de IND. De meeste 

verwanten mogen komen, maar wie betaalt het vliegticket?  De bijdrage van de 

gemeente Wassenaar aan het werk van de VWW schiet volledig te kort. Het maatjes 

project draait momenteel met 6 buddy’s.  De VWW heeft 4 vrijwilligers voor het 

spreekuur en 3 vrijwilligers voor taalonderwijs.  

Aandachtpunten voor overleg met de gemeente: 

AVG, scholen voor eerste opvang, informatievoorziening W&I is minimaal. Overleg met 

de gemeente laat te wensen over.  Een professionele structuur en aanpak ontbreekt.  


