
 

 

 

 

  

    

         

           

 

        

      

        

    

        

         

       

          

     

     

       

    

  

    

    

 

     

   

 

       

         

      

       

 

   

  
  

   
  

    

 

Verslag openbare vergadering 
Adviesraad Sociaal Domein 

15 juni 2021 
Digitaal via Zoom 
19.00 – 21.15 uur 

Aanwezig 

Naam Werkgroep/functie 

De heer E. Bückmann Voorzitter 

Mevrouw S. van Alphen eerste secretaris en werkgroep A&S 

Mevrouw N. van de Kreeke tweede secretaris en werkgroepen MO&G en 

communicatie 

Mevrouw M.P.J. Bruijnzeels werkgroep jeugd en jongeren 

Mevrouw E. den Haan werkgroep participatie 

De heer F. Huijbregts werkgroepen MO&G en communicatie 

De heer M. Hulhoven vicevoorzitter 

De heer J. de Jong werkgroepen participatie en communicatie 

Mevrouw D. van Petersen accounthouder gemeente Capelle aan den IJssel 

De heer B. Pompe werkgroep toegankelijkheid en mobiliteit 

Mevrouw M. van Son werkgroepen jeugd en jongeren en communicatie 

Mevrouw P. Twigt werkgroep MO&G 

De heer A. de Krom Notulist 

Genodigden Gemeente Capelle aan den IJssel: 

De heer T. Bank, senior beleidsadviseur sociaal 

domein 

Mevrouw W. van Eijs, beleidsadviseur 

Mevrouw I. Smith, beleidsadviseur afdeling 

Samenleving 

Publieke tribune Mevrouw L. Burger, junior beleidsambtenaar 

afdeling Samenleving gemeente 

Afwezig 

Mevrouw T. Adbaili werkgroep jeugd en jongeren 

Mevrouw C. Koppelaar werkgroepen jeugd en jongeren en communicatie 

De heer L.D. Stroop werkgroepen participatie en A&S 

Mevrouw R. Vrijdag-Boose werkgroepen participatie en A&S 

1.0 Opening en vaststellen agenda 
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De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder toehoorder mevrouw 

Burger en ambtelijk adviseurs Bank, Van Eijs en Smith. 

Besloten wordt gezien de volle agenda het agendapunt werkgroepen na de zomer te behandelen. 

De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 

2.0 Mededelingen 

Bericht van verhindering is ontvangen van Ria Vrijdag, Conny Koppelaar en Touria Adbaili. Touria 

heeft om gezondheidsredenen besloten uit de ASD te stappen. 

Op 29 juni a.s. komt de ASD van 16.30 uur tot 18.30 uur bijeen bij Downies & Brownies voor een 

hapje en drankje. Voormalig ASD-lid Desirée Brouwer is daarvoor ook gevraagd. Conny Koppelaar 

heeft al aangekondigd te komen. De bijeenkomst is tevens een gelegenheid om afscheid te nemen 

van de ASD –leden Silke van Alphen en Desirée Brouwer en Touria Adbaili. 

Eenieder heeft een Quiver-link gekregen om bij de ASD-documenten te kunnen komen. Dorien van 

Petersen heeft die link nog niet gehad. Nadere informatie het op de iPad openen van Quiver volgt 

nog. 

3. Inhoudelijke onderwerpen 

3.1 Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid 2021-2024 

Het kader is vorige week in concept voor advies naar de ASD toegezonden. De kadernota geeft 

invulling aan de wettelijke taken van de Wmo, de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de GGD. Het 

uitvoeringsprogramma is nu in de maak en laat de inhoudelijke en praktische invulling zien. 

Vanuit de ASD wordt opgemerkt dat: 

- er vraagtekens zijn bij de juistheid van het percentage laaggeletterdheid (13%) en laag 

inkomen (15%). Ambtelijk wordt toegelicht dat de aangegeven cijfers uit officiële bronnen 

zijn gehaald, zodat een vergelijking met de regio en omliggende gemeenten te maken is; 

- een mindere gezondheid aanleiding kan zijn voor andere problemen, zoals 

laaggeletterdheid en een laag inkomen; andersom kunnen laaggeletterdheid en een laag 

inkomen ook tot een slechtere gezondheid leiden. 

- in het beleidskader spreektaal en ‘formele ambtenarentaal’ door elkaar wordt gebruikt; 

- in het algemeen een terugkoppeling is gewenst van wat van de diverse beleidslijnen terecht 

is gekomen, dit geldt ook voor de andere beleidskaders. 

Paula Twigt, Nicolette van de Kreeke en Fred Huijbregts stellen het advies op, dat per mail zal 

worden rondgestuurd. ASD-leden die input willen leveren kunnen zich bij de drie genoemde 

opstellers melden. 

3.2 Beleidskader beschermd wonen 

Beleidsambtenaar Timo Bank geeft een toelichting. Beschermd wonen gaat vanaf 2022 van de 

centrumgemeente Rotterdam over naar de individuele gemeenten. In Capelle wonen 50 mensen 

beschermd, terwijl er 80 indicaties zijn. Er wordt gezocht naar locaties. 

Aanbevolen wordt bij beschermd wonen toe te werken naar zelfstandigheid. 
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Maatschappelijk Opvang wordt pas op zijn vroegst vanaf 2025 doorgedecentraliseerd. Mensen met 

beschermd wonen kunnen vanuit de Wmo naar de Wlz doorstromen. Zij blijven in de instelling 

waar ze wonen, er verandert dan niets behalve de financieringsstroom. De gemeente krijgt dan wel 

minder middelen. 

Voorgesteld wordt de gemeente Rotterdam de taken van beschermd wonen namens de 

regiogemeenten te laten uitvoeren en aan te sturen op het creëren van een gemeenschappelijke 

regeling (centrumregeling). 

Het beleidsplan wordt besproken in het bestuurlijk overleg van 15 juli. In juli/augustus is er dus 

advies van de ASD nodig. Begin september wil de gemeente een advies van de ASD hebben. Het 

stuk is half juli aan de ASD voor advies aan te leveren. 

De ASD informeert naar de meerwaarde van de doordecentralisatie. Die is in Den Haag bedacht en 

is een voorbeeld van een operatie die bij gemeenten wordt neergelegd. Er is een bestuurlijk 

overleg en samenwerkingsovereenkomst tussen zeven regiogemeenten, een lichte vorm van 

samenwerking waarbij heel weinig is vastgelegd. Dat wordt veranderd in meer hardere afspraken. 

Verder is er de ontwikkeling naar meer zelfstandig wonen waaraan meer inhoud en vorm te geven 

is. Het voordeel is dat de gemeenten zaken op elkaar afstemmen en zaken beter stroomlijnen. 

Mari Hulhoven, Fred Huijbregts en Marian Bruijnzeels schrijven het advies. Nicolette van de Kreeke 

benadert Conny Koppelaar om zich aan te sluiten bij het maken van het advies. 

Voor het uitgaan van het advies gaat dat in augustus 2021 langs de overige ASD-leden. Indien 

nodig komt het dan tot een fysiek of digitaal overleg met de werkgroepleden. 

3.3 Terugkoppeling gesprek wethouder Van Veen over uitbrengen advies Schone 

Luchtakkoord 

Het belangrijkste ASD-advies is voor het stookseizoen aan de slag te gaan met een 

publiciteitscampagne, het Schone Luchtakkoord te ondertekenen en dat na te leven. 

Het beleidskader MOG bevat een aantal interessante alinea’s over luchtverontreiniging, waarnaar 

nog wordt gekeken. Daarna gaat het advies richting college. 

3.4 Notitie communicatieplan 

De aanwezige leden van de werkgroep communicatie: Nicolette van de Kreeke, Jan de Jong, Fred 

Huijbregts en Melanie van Son willen graag feedback op het stuk. 

De feedback vanuit de ASD bevat de volgende punten: 

- Eén lijn uitstralen vanuit de regie vanuit één persoon. 

- Een financiële onderlegger van een communicatieplan met websites, advertenties en flyers. 

- Rustig aan beginnen. 

Conclusie: de notitie is een goede richting om in te slaan en het gesprek met de wethouder aan te 

gaan. 

4. Vanuit de gemeente 

4.1 Duidelijke taal meeleesgroep (ter kennisname) 



 

 

             

       

 

    

  

 

   

   

         

            

   

 

       

           

   

 

     

           

          

    

 

              

              

 

             

 

 

   

      

  

            

    

     

 

    

      

             

         

       

   

       

 

  

       

 

4 

Ria Vrijdag, Fred Huijbregts, Nicolette van de Kreeke en de dochter van Conny Koppelaar hebben 

zich aangemeld en worden nog benaderd door ambtenaren. 

4.2 Jaarplanning (ter kennisname) 

Geen opmerkingen. 

5. Ter kennisname 

5.1 Verkiezing meest toegankelijke gemeente 

Twee ambtenaren wordt uitgenodigd voor de werkgroep toegankelijkheid/mobiliteit eind juni/begin 

juli en Marian Bruijnzeels wil samen met de werkgroep hier over meedenken. Een uitnodiging 

daarvoor volgt nog per mail. 

5.2 Terugkoppeling vanuit vertegenwoordigend overleg SoZa GR IJsselgemeenten 

Het verslag wordt ter kennisname aangeboden. Nicolette van de Kreeke woont het volgende 

overleg ook bij. 

5.3. Antwoordbrief en collegebesluit Advies Beleidskader Werk en Inkomen 

Jan de Jong wil standaard bij reacties van het college op ASD-adviezen stilstaan, waarna een 

nadere reactie kan worden gegeven. De opstellers van het advies kunnen ter voorbereiding hierop 

eerst naar de collegereactie kijken. 

De reactiebrief van het college aan de ASD over het beleidskader Armoede en Schulden is op 8 juni 

jl. door het college behandeld en komt nog naar de ASD toe. Dorien van Petersen stuurt die brief 

toe. 

Op 22 juni praat de raadscommissie over de beleidskaders Armoede en Schulden en Werk en 

Inkomen. 

6. Notulen en actielijst 

6.1 Goedkeuren van de notulen van 18 mei 2021 

Tekstueel 

De ASD wil vaak contact hebben met alle wethouders over onderwerpen op de jaaragenda en niet 

alleen met wethouder Wilson. 

De notulen worden vervolgens vastgesteld. 

6.2 Opschonen van de actielijst 

131. Memo duidelijke taal: dit actiepunt wordt afgesloten. 

171. Procedure contact met het college voorafgaand aan een ongevraagd advies: dit wordt in 

het overleg met wethouder Wilson op 13 juli a.s. besproken. 

173. Adviezen aan werkgroepen over te schrijven stukjes voor jaarverslag: afdoeningstermijn 

wordt november 2021. 

175. Digitale dienstverlening gemeente: afdoeningstermijn wordt juli 2021. 

8. Afsluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.15 uur. 
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Lijst openstaande actiepunten 

Nr. ASD-

vergaderi 

ng 

Actie Actie door Afdoenings 

-datum 

voor 

123 

. 

21-01-

2020 

Inventarisatie 

activiteiten Huizen 

van de Wijk i.v.m. 

eenzaamheid 

Pasito Stroop brengt Welzijn Capelle in 

contact met de secretaris om een 

datum te zoeken voor een werkbezoek 

aan de Huizen van de Wijk. 

Na zomer 

2021 

171 

. 

16-3-2021 Procedure voor het 

contact met het 

college voorafgaand 

aan uitbrengen 

ongevraagd advies 

uitzoeken. 

Dorien van Petersen 13 juli 2021 

173 

. 

20-4-2021 Adviezen aan 

werkgroepen over te 

schrijven stukjes voor 

jaarverslag 

Samenstellers jaarverslag (Silke van 

Alphen en Jan de Jong) geven 

werkgroepen hierover advies. 

November 

2021 

175 

. 

20-4-2021 Digitale 

dienstverlening 

gemeente 

Voorzitter deelt hierover kennis in 

VNG-verband met Bart Pompe. 

Juli 2021 

176 15-6-2021 Advies opstellen 

beleidskader MOG 

Paula Twigt, Nicolette van de Kreeke en 

Fred Huijbregts stellen het advies op, 

dat wordt voor uitgaan per mail naar 

ASD-leden rondgestuurd 

Juli 2021 

177 15-6-2021 Beleidskader 

Beschermd Wonen 

Mari Hulhoven, Fred Huijbregts en 

Marian Bruijnzeels schrijven het advies. 

Nicolette van de Kreeke benadert 

Conny Koppelaar om zich aan te sluiten 

bij het maken van het advies. 

Voor het uitgaan van het advies gaat 

dat in augustus 2021 langs de overige 

ASD-leden. Indien nodig volgt nog 

digitaal of fysiek ASD-overleg. 

Augustus 

2021 

178 15-6-2021 Advies Schone 

Luchtakkoord 

Werkgroep mobiliteit/toegankelijkheid 

kijkt naar beleidskader MOG dat een 

aantal interessante alinea’s over 

luchtverontreiniging bevat. 

Juni 2021 

179 15-6-2021 Collegereactie ASD-

advies beleidskader 

Armoede en Schulden 

Dorien van Petersen stuurt collegebrief 

naar de ASD 

Juni 2021 


