
 
 

 

 

Aanwezig 

Naam Werkgroep/functie 

De heer E. (Ewout) Bückmann voorzitter 

Mevrouw N. (Nicolette) van de Kreeke secretaris, werkgroepen MO & G en communicatie 

Mevrouw M.P.J. (Marian) Bruijnzeels werkgroep jeugd en jongeren  

De heer N. (Nitai) Doelam werkgroep jeugd en jongeren 

Mevrouw E. (Emily) den Haan werkgroep participatie 

De heer M. (Mari) Hulhoven vicevoorzitter en werkgroep Omgevingswet, armoede & 
schulden 

De heer J. (Jan) de Jong werkgroep participatie en communicatie 

Mevrouw C. (Conny) Koppelaar werkgroep jeugd en jongeren en communicatie 

De heer D. (Dennis) Marck werkgroep MO&G 

De heer F. (Faiz) Marika werkgroep participatie 

Mevrouw D. (Dorien) van Petersen accounthouder gemeente Capelle aan den IJssel 

De heer B. (Bart) Pompe werkgroep mobiliteit & toegankelijkheid 

De heer L.D. (Pasito) Stroop werkgroep participatie 

Mevrouw P. (Paula) Twigt werkgroep MO & G 

Mevrouw R. (Ria) Vrijdag  werkgroep participatie 

De heer A. (Ad) de Krom notulist 

Genodigden  Geen 

Publieke tribune Geen 

Afwezig 

De heer C. (Cees) Bronsveld  

De heer E. (Eric) Kruithof) Werkgroep jeugd en jongeren 

 

1.0 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Jan de Jong woont de vergadering vanaf een later 

moment bij. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Verslag openbare vergadering 
Adviesraad Sociaal Domein 

15 februari 2022 
In het gemeentehuis, zaal 0.05/0.06 

19.00 – 20.45 uur 
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2.0 Mededelingen 

- Eric Kruithof is vanwege ziekte afwezig. 

- De ASD-leden wordt verzocht folders/posters over de Capelse wegwijzer te verspreiden in hun huis 

van de wijk of buurthuis. En de website van de Capelse wegwijzer te bezoeken en te kijken hoe o.a. de 

zoekfunctie werkt. Opmerkingen hierover graag naar het secretariaat. 

- Alle stukken voor het jaarverslag van de ASD zijn op tijd aangeleverd. 

- Cees Bronsveld heeft besloten toch geen ASD-lid te worden vanwege Quiver en de digitale stukken. De 

voorzitter heeft op 16 februari een gesprek met aspirant-lid Jeroen Mol. Er zijn nu twee vacatures. 

- Donderdag 18 februari heeft de secretaris om 10 uur een afspraak met een extern bureau om een 

flyer over de ASD te laten maken.  

- Dorien van Petersen gaat de gemeente Capelle verlaten. Zij wordt met bloemen en een cadeaubon 

bedankt voor haar werkzaamheden als gemeentelijke accounthouder ASD. David Keers wordt naar 

verwachting de nieuwe gemeentelijke accounthouder. 

 

3. Inhoudelijke onderwerpen 

3.1 Jaarplan ASD aangepaste versie 

Aandacht wordt gevraagd voor contactmomenten met burgers. 

 

3.2 Welke prioriteiten stellen de adviesraden sociaal domein voor 2022 , discussie stuk van de Koepel 

De prioriteiten worden in groepjes besproken. De naar voren gebrachte prioriteiten door de drie groepen zijn: 

 

Groep 1 (Faiz Marika, Conny Koppelaar, Nitai Doelam) 

- Armoede/schuldenproblematiek. 

- De ASD moet zich goed profileren en ervaringen ophalen; de ASD een grotere bekendheid geven en 

meer manieren vinden om met mensen te praten, die instanties/huizen van de wijken nu niet 

bereiken. 

 

Groep 2 (Emily den Haan, Marian Bruijnzeels, Dennis Marck, Bart Pompe) 

- Belangrijk zijn lokale interactie, laagdrempelig in gesprek kunnen komen en een inloopplek hebben 

voor iedereen waar mensen de ASD kunnen spreken; de ASD kan gemeente adviseren zoiets te 

faciliteren.  

- Ongevraagd advies geven om burgerparticipatie te stimuleren. 

 

Groep 3 (Pasito Stroop, Paula Twigt, Ria Vrijdag en Mari Hulhoven) 

- De ASD moet vooral naar zijn kerntaken kijken. 

 

3.3. Welke signalen zijn opgepakt? 
Paula Twigt heeft met Welzijn Capelle en zorgaanbieders contact gehad over mantelzorgers. Zij waren 
gematigd positief over de samenwerking en de problemen rondom corona. 
Alle organisaties bieden workshops voor mantelzorgers aan over verschillende onderwerpen. 
Deskundigheid van mantelzorgers wil men niet laten verdampen, en door vragenlijsten in te laten vullen door 
(ex) mantelzorgers wordt geprobeerd deze kennis te behouden. 
Mantelzorgers kunnen zelf ook eenzaam worden, omdat ze hun eigen netwerk verwaarlozen. 
 
Faiz Marika heeft in de krant gelezen over een workshop van CapelleDoet voor vrijwilligers die zich inzetten 
voor mensen met schulden en de vroegsignalering daarvan. 
 
Marian Bruijnzeels wijst op het boekje ‘Eigen regie als basis’. Mensen hebben recht op hun eigen regie en 
hoeven niet alles in te leveren als ze afhankelijk worden. Het boekje wordt een begin van een nieuwere visie. 
Eigen regie is lastig als men afhankelijk is. 
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Bart Pompe las over een nieuw informatiepunt op De Koperwiek, van waaruit de Max Mobiel gaat rijden, een 
sociaal vervoermiddel. Het foldermateriaal van de ASD zou daar neergelegd kunnen worden. 
 
4. Vanuit de gemeente 
4.1 Jaarplanning 
De wijzigingen op de Participatiewet zijn naar 1 oktober of naar 1 januari geschoven. 
 
4.2 Reactie college op advies inzake Regionaal beleidsplan beschermd wonen 
Hoe is te monitoren dat problemen daadwerkelijk opgelost zijn, gezien het signaal dat mensen in deze groep 
vastlopen en de papieren werkelijkheid anders is dan de praktijk. Bezien kan worden hoe het monitoren 
handen en voeten gegeven kan worden. Dat aspect kan door de werkgroep opgenomen worden. 
 
4.3 Advies ASD over houtrook en het Schone Lucht Akkoord 
Het ASD-advies over houtrook en schone lucht akkoord is besproken door de gemeenteraad en is op de plaats 
waar het hoort terecht gekomen, maar daarover heeft de ASD nog niets gehoord. Of die terugkoppeling naar 
de ASD nog plaatsvindt is niet bekend. 
 
5. Ter kennisname 
5.1 Lokaal FNV Capelle aan den IJssel: tienpuntenplan voor sociaal beleid 
Het betreft tien punten die voor Capelle belangrijk zijn. Het conceptplan is gebaseerd op het tienpuntenplan 
voor Rotterdam. De vraag is wie geïnteresseerd is om met dat concept voor Capelle aan de slag te gaan. Conny 
Koppelaar heeft dit onderwerp vanuit de FNV meegenomen naar de ASD, maar de ASD besluit hiermee niets te 
doen. Zaken die raken aan de ASD pikt de ASD sowieso zelfstandig op. 
 
6. Notulen en Actielijst 
6.1 Goedkeuren van notulen 18 januari 202 2(tekstueel en n.a.v.) 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
6.2 Opschonen actielijst 
De resterende actiepunten worden afgevoerd. 
6.  Toeslagenaffaire: het eerste contact met een slachtoffer voor meer informatie is gelegd en binnenkort 

wordt daarmee een afspraak gemaakt. 
 
8. Rondvraag 
Bart Pompe wijst op de projectleider digitale toegankelijkheid/ambassadeur Sabrina ter Heijden. Zij wil graag 
spreken met andere werkgroepen. Hij heeft een afspraak gemaakt op 23 februari om 11.00 uur bij Brownies en 
Downies. De secretaris gaat mee naar die bijeenkomst. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.45 uur. 
 

 Lijst openstaande actiepunten 

Nr. ASD-

vergadering 

Actie Actie door Afdoenings-

datum voor 

6. 18-01-2022/15-

2-2022 

Verder kijken naar de problematiek van Capelse 
gedupeerden toeslagenaffaire; binnenkort wordt een 
afspraak gemaakt 

Pasito en Ria Vrijdag  

7. 15-2-2022 Monitoren oplossen problematiek bij beschermd wonen Werkgroep MO & G  

 


