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ASD-lidmaatschap 

Afwezig 

de heer B. (Bart) Pompe werkgroep mobiliteit en toegankelijkheid 

 

1.0 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de toehoorders, de 

raadsleden Alain Molengraaf en Benne Kerver en de geïntesseerden in het ASD-lidmaatschap Sylvia 

The, Johan van der Wielen, Maaike Siepman en Nanda Stuurman. Bericht van verhindering is 

ontvangen van Bart Pompe. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2.0 Mededelingen 

De aanwezigen ondertekenen een beterschapskaart voor Bart Pompe. 

 

Het bezoek aan het huis van de wijk Middelwatering vindt plaats op 21 juni a.s. Mogelijk volgen 

daarna nog twee andere bezoeken aan huizen van de wijk. ASD-leden kunnen zich opgeven voor 

het maken van het programma voor het bezoek. Pasito Stroop stuurt het programma voor het 

bezoek naar de secretaris, die het vervolgens naar alle ASD-leden stuurt. 

 

Vandaag is het de laatste ASD-vergadering van Marian Bruijnzeels als ASD-lid. Later zal van haar, 

evenals van gewezen ASD-lid Fred Huijbregts, nog informeel afscheid genomen worden. 

 

Inventariserende ronde rondom eenzaamheid/ondersteuning voormensen met instabiele 

zelfredzaamheid. 

De gemeente heeft drie werkgroepen tegen eenzaamheid ingezet. Er is daarnaast sprake van 

instabiele eenzaamheid van mensen die zelfstandig zijn, maar wel hulp nodig hebben. Op 22 juni 

van 13.00 uur tot 14.30 uur wordt in het gemeentehuis een informatieve bijeenkomst daarover 

voor professionals gehouden en gevraagd wordt iemand van de ASD daarbij aanwezig te laten zijn. 

Paula Twigt meldt zich hiervoor aan. 

 

Op 23 juni a.s. is er een vergadering van de ASD’s van Capelle, Krimpen, Lansingerland en 

Zuidplas. Het SCP-rapport ‘Sociaal domein op koers?’ wordt op die vergadering gepresenteerd. 

Voorzitter en secretaris gaan ernaartoe, maar een of twee ASD-leden kunnen ook daarbij zijn. 

De presentatie wordt later alsnog gedeeld met de ASD. Het rapport wordt geagendeerd voor de 

septembervergadering van de ASD. 

 

3. Inhoudelijke onderwerpen 

3.1 Gevolgen einde bestaan BGC 

Er valt door het einde van de BGC een gat in de belangenbehartiging van gehandicapten. De vraag 

is of dan de collectieve belangenbehartiging wel voldoende gebeurt. Advisering over 

bouwtekeningen komt ook weg te vallen. De ASD dient voor de doelgroep van de BGC op te 

komen. 
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In het kader van adviesaanvraag Lokale Inclusie Agenda (LIA) wordt de omgang 

met/ondersteuning van de doelgroep van de BGC meegenomen. ASD-leden die mee willen werken 

aan dat ASD-advies over de LIA kunnen zich melden bij Dennis Marck (1 tot 2 personen) 

 

3.2 Vervolg over communicatie: nieuwsbrief en social media  

Conny Koppelaar geeft een presentatie. De ASD wil een eigen website. Die kan actueel gehouden 

worden met een herkenbare nieuwsbrief per week of per maand, met goed leesbare teksten in 

begrijpelijk Nederlands (B1-niveau), die persoonlijk zijn en waarbij de privacy wordt bewaakt. 

 

Communiceren via Twitter heeft als nadeel dat het vluchtig is, veel ruis bevat en minder diepgang 

heeft. 

De ASD zit al op Facebook, waar er al een netwerk is van 94 volgers. Instagram is heel visueel 

ingesteld. 

 

Allereerst is een vol bezette werkgroep communicatie nodig. Vooralsnog wordt er gewerkt aan  een 

flyer (dubbelzijdig A5) en het realiseren van een ASD website. 

 

3.3. Definitief logo ASD en flyer 

De ASD is blij met het nieuwe logo. 

 

De tekst van de flyer is goed en er wordt gevraagd naar foto’s met een afspiegeling van bewoners 

van Capelle. Emily den Haan stuurt foto’s op naar secretaris. 

 

3.4 Voorstel voor onderwerpen om ervaringen op te halen in 2022  

In de ASD-vergadering van 19 april 2022 is besproken dat de werkgroepen de volgende 

onderwerpen agenderen in 2022: 

- werkgroep mobiliteit en toegankelijkheid: digitale en fysieke toegankelijkheid; 

- werkgroep participatie, werk en inkomen, armoede en schulden: lokale energietoeslag, 

zzp’ers en schijnzelfstandigen met schulden; armoedeval als men vanuit een uitkering gaat 

werken en het STAP-budget voor scholing; 

- werkgroep jeugd en jongeren: jongeren die vastlopen door meerdere oorzaken, o.a. corona 

en de woningcrisis; 

- werkgroep MO & Gezondheid: wonen met zorg. 

 

Twee onderwerpen worden breder bij de kop gepakt en hieraan wordt extra aandacht besteed door 

de gehele ASD: 

1. Komt energietoeslag bij de doelgroep terecht en wordt die ook zodanig uitgekeerd dat 

mensen hun energierekening kunnen betalen? (dit onderwerp wordt nu al opgepakt) 

2. Jongeren tussen 15 en 27 jaar, die vastlopen door corona en de woningcrisis (na de zomer 

oppakken) 

 

Uitgewerkt wordt nog hoe ervaringen worden opgehaald. Bij een volgend overleg wordt een plan 

voorgelegd betreffende energietoeslag. De voorzitter en Emily den Haan denken daarover mee. 

Een vervolgvraag is dan wat de ASD met het onderwerp kan. 

 

3.5 Welke signalen zijn opgepakt 
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Emily den Haan vraagt aandacht voor het hoge aantal depressieve en suïcidale jongeren. Dit 

signaal wordt meegenomen bij het tweede bij de kop te pakken onderwerp na de zomer 

(vastlopende jongeren tussen 15 en 27 jaar). 

 

Mari Hulhoven maakt zich ernstig zorgen over het vervullen van banen en wil weten hoe dat in 

Capelle via het Werkplein is geregeld. Mensen willen aan de slag, maar kunnen niet en voelen zich 

door regels genoodzaakt om dan maar niet te gaan werken. Het idee is dat deze problematiek bij 

het Werkplein te weinig aandacht krijgt. Hierover neemt hij contact op met beleidsmedewerker via 

David Keers. 

 

4. Vanuit de gemeente 

4.1 Jaarplanning 

De adviesaanvraag LIA is afgelopen week binnengekomen. Dennis Marck gaat dit advies schrijven.  

Het college heeft vorige week het uitvoeringsplan ‘Wonen op maat’ vastgesteld,  

 

4.2 Lokale energietoeslag 

Het signaal is dat mensen het lastig vinden om een aanvraag te doen. Een energiecontract is 

moeilijk te vinden als je al 30 jaar bijvoorbeeld bij Eneco klant bent. Sommigen zijn ook huiverig 

voor het afgeven van hun paspoort. 

 

5. Ter kennisname 

5.1 Verslag werkgroep toegankelijkheid en mobiliteit 

Het Schone Luchtakkoord is meegenomen bij de presentatie bij de introductie van de nieuwe raad. 

 

6. Notulen en actielijst 

6.1 Goedkeuren notulen 19 april 2022 

De notulen worden vastgesteld. 

 

6.2 Opschonen actielijst 

De punten 13 (zenden thema’s VNG over LIA naar ASD-leden) en 14 (nieuw ASD-logo voorleggen 

aan gemeentelijke afdeling Communicatie) worden afgevoerd. 

15 Repressief i.p.v. preventief optreden politie en niet serieus benaderen Nitai Doelam bij 

politie over casus jongerenwerk: Pasito Stroop ondersteunt Nitai individueel en wil samen 

met hem een klacht hierover bij de politie indienen. De casus is inmiddels wel behandeld 

door de politie Slotlaan. De politiechef Midden-Nederland heeft de casus aangekaart bij het 

betreffende politiebureau. 

 David Keers heeft lijntje gelegd met unit Veiligheid, die open staat om hierover te sparren. 

 De oproep om eventuele signalen over de politie mee te geven blijft nog staan. 

 

7. Rondvraag openbaar deel vergadering 

De secretaris wil met een aantal ASD-leden een voortgangsgesprek plannen, namelijk Faiz Marika, 

Dennis Marck en Nitai Doelam. Met de secretaris zullen de voorzitter en Dennis Marck een 

voortgangsgesprek houden. 

Marian Bruijnzeels krijgt een exitgesprek. De secretaris benadert de genoemde personen met een 

rooster. 
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David Keers deelt mee dat het ASD-jaarverslag volgende week in een collegevergadering aan de 

orde komt. Het voorstel is om een reactiebrief aan de ASD te sturen. 

 

ASD-leden die na een volle termijn afscheid nemen krijgen een borrel aangeboden. 

 

Marian Bruijnzeels dankt de ASD-leden voor de formele samenwerking en gaat informeel door met 

samenwerken met de ASD. 

 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.15 uur. 

 

 Lijst openstaande actiepunten 

Nr. ASD-

vergaderi

ng 

Actie Actie door Afdoenings

-datum 

voor 

11. 15-3-

2022/ 

19-04-

2022/ 

17-05-

2022 

Mee te nemen punten bij 

bezoek aan huizen van de wijk 

op 21-6-2022/Pasito Stroop 

probeert het bezoek te plannen 

op een van de 

vergaderdinsdagen van de ASD 

Pasito Stroop stuurt het 

programma voor het bezoek 

naar de secretaris, die het 

vervolgens naar alle ASD-leden 

stuurt. 

Mee te nemen punt: niet goed 

lopend huis van de wijk in 

Schollevaar 

ASD-leden bespreken op 8 

april welke punten nog meer 

bij het bezoek mee te nemen 

zijn. 

Pasito Stroop stuurt het 

programma voor het bezoek 

naar de secretaris, die het 

vervolgens naar alle ASD-

leden stuurt. 

21-6-2022 

12. 15-3-2022 Besluit college niet 

ondertekenen Schone Lucht 

Akkoord zonder motivatie 

hiervan aan ASD 

Gang van zaken meenemen 

naar halfjaarlijks overleg met 

wethouder 

Volgt 

15. 19-4-2022 Signalen verzamelen over 

meer repressief dan preventief 

werken politie, contact leggen 

met Jongerenraad hierover en 

bezien waar deze neer te 

leggen zijn. 

Nitai Doelam en Emily Den 

Haan: bezien of er meer 

signalen zijn. 

Nitai Doelam: Jongerenraad 

contacteren 

David Keers: bezien waar 

signalen in organisatie neer te 

leggen zijn 

21-6-2022 

16. 17-05-

2022 

SCP-rapport ‘Sociaal domein op 

koers’ agenderen voor 

septembervergadering ASD 

secretaris 20-9-2022 

17. 17-05-

2022 

ASD-advies Lokale Inclusie 

Agenda maken 

ASD-leden kunnen zich 

hiervoor melden bij Dennis 

Marck/Dennis is trekker 

advies 

21-6-2022 
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 Lijst openstaande actiepunten 

Nr. ASD-

vergaderi

ng 

Actie Actie door Afdoenings

-datum 

voor 

18. 17-05-

2022 

Foto’s voor flyer ASD opsturen 

naar secretaris 

Emily den Haan 3-6-2022 

19. 17-05-

2022 

Plan energietoeslag in 

vergadering 21 juni voorleggen 

ASD pakt dit onderwerp breed 

op. Voorzitter en Emily den 

Haan denken mee 

21-6-2022 

20. 17-05-

2022 

Vastlopende jongeren tussen 

15 en 27 jaar, hierbij het hoge 

aantal depressieve en suïcidale 

jongeren meenemen 

ASD pakt dit onderwerp na de 

zomer van 2022 bij de kop 

20-9-2022 

21 17-05-

2022 

Invulling van vele 

vacatures/banen en rol van 

Werkplein hierbij 

Mari Hulhoven neemt hierover 

contact op met David Keers 

21-6-2022 

22. 17-05-

2022 

Voeren voortgangsgesprekken 

met secretaris, Nitai Doelam, 

Faiz Marikaen Dennis Marck 

secretaris benadert degenen 

die een voortgangsgesprek 

moeten voeren met een 

rooster 

21-6-2022 

 


