ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vergadering 18 januari 2018. 19.30 – 21.30 in de Rode Kruiszaal
Van Heeckerenhuis
1. Opening
Aanwezig: Eric Bloemkolk, Elseline Brinkman verslag,
Marianne Mewissen, Margot de Jong, Peter Bellekom , Françoise van Leeuwen
Gert van Veen, Mariska Koelfat
Afwezig m.k. Carolien Moens
2. Bijstelling agenda/mededelingen
Bij punt 3 behandelen we ook het Jaarverslag.
Mededeling: Carolien vertrekt al op korte termijn uit de ASD vanwege haar
verhuizing naar Winterswijk.
3. Besluitenlijst d.d. 22 november 2017
Met een paar kleine wijzigingen wordt het verslag vastgesteld, met dank aan Gert die
het heeft gemaakt. Marianne voert de wijzigingen uit.
De hoofd/neven functies van de leden van de ASD worden bijgehouden maar alleen
voor intern gebruik. Voor de website wordt iedereen verzocht een pasfoto op te sturen
en aan te geven met welk werkterrein ze zich bezighouden binnen de ASD.
Actiepunten: 56 de sociale kaart halen we van de lijst, omdat dit zo snel verandert. De
SMO gaat dit initiatief waarschijnlijk overnemen.
Nieuw punt: overleg met het CJG, Liesbeth Baerwaldt.
Jaarverslag inclusief het financieel overzicht wordt vastgesteld.
4. Vacatures
Er zijn drie kandidaten die gesolliciteerd hebben, alle drie vrouw. Met twee van hen
hebben we al een gesprek gehad, de derde volgt. Er is momenteel een vacature voor de
plaats van Wil Schelhaas en er komt snel een vacature voor Carolien Moens.
Over het afscheid van Carolien, neemt Eric contact met haar op.
5. N.a.v. bijgewoonde vergaderingen
Overleg met wethouders d.d. 18 januari jl.: het was een goede bijeenkomst, wij hebben
een aantal vragen gesteld over peuterspeelzaal gebruik van kinderen uit gezinnen die
geen of heel laag inkomen hebben. Dit valt onder het minima beleid. Ook de
problematiek t.a.v. het ambulance vervoer blijven wij kritisch volgen. We wachten de
cijfers over de aanrij tijden voor 2017 af.
We hebben ook aangekaart dat rapporten met cijfers op een juiste wijze moeten
worden geïnterpreteerd, het liefst door iemand met statistische kennis.
Ten aanzien van een bestuurlijk overleg is het voor de ASD van belang dat wij
onafhankelijk blijven van de gemeente/wethouders. Als er punten zijn vanuit de ASD
voor een overleg met de wethouder(s), moet dat extra ingepland worden buiten de
twee keer per jaar.
Wij moeten op de website de mogelijkheid bieden voor burgers om ons vragen te
stellen.
Eric heeft overleg gehad met de voorzitter van de cliëntenraad. Er waren geen

inhoudelijke punten. Ze hebben het gehad over de armoede problematiek.
Peter was bij een vergadering van het platform verstandelijk gehandicapten
Haaglanden. Het bleek dat in Den Haag de problematiek rond 18-/18+ speelt. De ASD
moet dit voor Wassenaar ook navragen bij het CJG of de hulpverlening doorgetrokken
is tot 23 jaar en of er een concreet plan van aanpak aanwezig is. Ook willen wij weten
wie er precies in het wijkteam zitten. Nog dit jaar zullen wij de Gehandicapten raad bij
ons uitnodigen.
Peter vermeldt nog dat het rapport ‘Weten is nog geen doen’ van de WRR een goed
rapport is.
Eric en Françoise zijn bij de Nieuwjaarsreceptie van de Burgemeester aanwezig
geweest.
6. Armoede onderzoek
Er zijn voorstellen voor 12 extra plaatsen voor de peuterspeelzaal. Er zijn vanuit de
gemeente te weinig financiën voor, maar dit wordt gezien als zeer belangrijk en dit zal
er zeker komen. De ASD vraagt zich af of dit voldoende plaatsen zijn en hoe wij
goede informatie kunnen krijgen om het aantal kinderen dat hiervoor in aanmerking
komt, in te schatten. Wordt in Wassenaar geregistreerd hoeveel kinderen er totaal zijn
en wie er gebruik maken van peuterspeelzaal werk? Dit is ook een vraag voor het
CJG (Liesbeth Baerwaldt).
Vanuit de Stichting Leergeld wordt er momenteel geld beschikbaar gesteld voor
kinderen om te leren zwemmen.
7. Uitnodigen volgende bijeenkomst: cliëntenraad samen met Anke Kilian?
Wij besluiten om Anke Kilian samen met de cliëntenraad uit te nodigen.
Er wordt een kritische brief rondgestuurd van de cliëntenraad Voorschoten over de
loonkosten suppletie om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
8. Website in de lucht? Ondersteuning.
Peter gaat met Carolien overleggen over de gebruiksvriendelijkheid van de website bv
over het plaatsen van stukken op de website.
Het bijhouden en vullen van de website is toch vrij ingewikkeld en kost te veel tijd
voor Marianne. Voorstel is om dit aan Almir te vragen. Hij werkt bij de SMOW.
9. Ingekomen en uitgegaan
Françoise en Elseline gaan naar de bijeenkomst Jeugdhulp Haaglanden.
10. W.v.t.t.k. en rondvraag
Wij nodigen de cliëntenraad en Anke Kilian uit voor de vergadering van woensdag 7
maart, het CJG (Liesbeth Baerwaldt) voor maandag 23 april en de Gehandicaptenraad
uit voor de vergadering van donderdag 31 mei.
Op 23 januari is er een bijeenkomst over de terugkoppeling van het
KiesKompasWassenaar.

11. Voorstel data 4 volgende vergaderingen:
Woensdag 7 maart in de Messiaskerk, maandag 23 april in Rode Kruis gebouw,
donderdag 31 mei Rode Kruis gebouw, donderdag 5 juli Rode Kruis gebouw.

