
 
 

 

Aanwezig 

Naam Werkgroep/functie 

De heer M. Hulhoven vicevoorzitter en werkgroep participatie 

Mevrouw M. van Son secretaris en werkgroep jeugd en jongeren 

Mevrouw S. van Alphen  

Mevrouw D. Brouwer  

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

Mevrouw E. den Haan werkgroep participatie 

De heer F. Huijbregts werkgroepen ouderen, wonen en leefomgeving en 
communicatie 

De heer J. de Jong werkgroep participatie 

Mevrouw C. Koppelaar  

Mevrouw N. van de Kreeke  

Mevrouw D. van Petersen accounthouder gemeente Capelle aan den IJssel 

De heer B. Pompe werkgroep toegankelijkheid en mobiliteit 

De heer L.D. Stroop werkgroep participatie 

Mevrouw P. Twigt werkgroep mantelzorg en ouderen 

Mevrouw M. Vrijdag-Boose werkgroep participatie 

Mevrouw J. Zevenbergen Soza 

De heer A. de Krom notulist 

Genodigden   

Publieke tribune  

Afwezig 

Mevrouw T. Adbaili werkgroep jeugd en jongeren 

De heer E. Bückmann voorzitter 

 

1.0 Opening 

Vicevoorzitter Hulhoven heet allen welkom bij de vergadering. Voorzitter Bückmann is vanwege ziekte afwezig. 

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Adbaili.  

Mevrouw Van Alphen heeft een nieuw e-mailadres, dat al is bijgewerkt op de adreslijst. 

 

2.0 Mededelingen 

Verslag openbare vergadering 
Adviesraad Sociaal Domein 

19 januari 2021 
Digitaal via Zoom 
19.00 – 21.05 uur 
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2.1 Coronaposter 

De poster is ter kennisname met belangrijke telefoonnummers indien men hulp nodig heeft. 

 

2.2 Veranderingen secretariaat 

Het secretariaat gaat per 20 januari 2021, 00.00 uur over naar de dames Van Alphen en Van de Kreeke. 

Mevrouw Van Son wordt namens de ASD veel dank gezegd voor haar inzet als secretaris. 

 

2.3 Voorbereiden jaarverslag 2020 

Het jaarverslag moet per 1 april klaar zijn, zodat het belangrijk is dat de ASD-leden daarmee bezig zijn. Het is 

niet de intentie dat de dames Van Alphen en Van de Kreeke het jaarverslag gaan schrijven, zij gaan alleen info 

daarvoor verzamelen middels een formulier en zij zetten een tijdpad uit. 

 

2.4 Reactie college op Jaarverslag 2019 d.d. 23 juni 2020 

De collegebrief is ter kennisname aan de ASD-leden toegezonden. 

 

2.5 Vergaderschema ASD 2021 

De vergaderdata liggen vast, in principe elke derde dinsdag van de maand. 

 

3. Vanuit de gemeente 

3.1 Ondernemingsplannen Promen en Prowork (ter kennisname) 

Bij Promen wordt een zinsnede over Capelle Werkt gemist. Capelle Werkt heeft ook niet zoveel met Promen te 

maken. 

 

3.2 Verzoek videoboodschap in het kader van eenzaamheid (ter kennisname) 

De ASD-voorzitter is gevraagd voor 17 februari een filmpje op te nemen. Besloten is daaraan mee te doen. 

 

3.3 Jaarplanning (ter kennisname)  

Veranderingen in de loop van het jaar worden verwerkt mevrouw Van Petersen. ‘Grijs’ en ‘groen’ wordt al 
verwijderd. 
 
4. Werkgroepen en thema’s 
4.1 Participatie  
Voorstel ongevraagd advies nieuwe Wet inburgering (ter kennisname). 
De ASD schort dat ongevraagd adviesvoorstel een tijdje op, omdat Capelle een groot deel van de invulling van 
de Wet inburgering heeft uitbesteed via een aanbesteding van de gemeente Rotterdam.  
 
Reactie ASD m.b.t. termijn schuldhulpverlening (ter kennisname) 
Er wordt geen formeel advies uitgebracht, maar wel benoemt de ASD nog van belang zijnde punten, zodat die 
zijn vastgelegd. De brief is daartoe in de agenda opgenomen, ter kennisname dat die is uitgegaan.  
 
Stand van zaken participatietraject integraliteit beleidskaders 
- Werk en Inkomen (1e overleg gemeente 8 januari) 
Naar aanleiding hiervan wordt besloten geen actie te ondernemen. 
- Armoede en Schulden (1e overleg gemeente 20 januari) 
De dames Van Alphen en Bruijnzeels wonen het overleg op 20 januari bij. 
 
Vragen over handhaving van de Participatiewet (ter besluitvorming) 
Het voorstel is vragen te stellen en wethouder Westerdijk uit te nodigen voor een ASD-vergadering. De 
discussie is maatschappelijk relevant en heeft actualiteit, zodat het de moeite waard is om die aanhangig te 
maken, waarbij de rol van de ASD belangrijk is. De vraag is wat passend en maatwerk is.  
 
Het voorstel het besluit tot de volgende ASD-vergadering uit te stellen wordt in stemming gebracht en met acht 
onthoudingen en zeven stemmen voor aangenomen. 
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4.2 Jeugd 
Presentatie jongerenraad 
Spreektekst bij presentatie jongerenraad over duurzaamheid 
Jeugdbeleid 2021-2024 ‘Mag het een beetje meer zijn’ 
Er is een adviesaanvraag ontvangen over de regionale visie jeugdhulp, mevrouw Koppelaar meldt zich om 
daarover mede na te denken. 
 
4.3 Toegankelijkheid en Mobiliteit  
Vervolgstap n.a.v. ongevraagd advies houtrook uit 2018 (ter instemming) 
De heer Pompe heeft namens de ASD een notitie gemaakt conform het stroomschema. De voorgenomen 
vervolgstap is contact op te nemen met een gemeentelijk ambtenaar en eventueel later een gesprek met de 
wethouder te voeren. De betrokken ambtenaar gaat echter verder met een communicatieplan en is 
uitgenodigd voor een volgende vergadering van de werkgroep.  
Het ‘Schone luchtakkoord’ (met als doel 50% schonere lucht in 2030, waaraan gemeenten en provincies 
kunnen bijdragen, 56 gemeenten hebben zich daarbij aangesloten, Capelle nog niet) is ook gestart en is nu een 
jaar oud. Mevrouw Brouwer wordt uitgenodigd zich ten aanzien van dit onderwerp bij de werkgroep te voegen. 
 
Relevantie van het VN-verdrag ‘ Handicap’ voor ASD (ter kennisname) 
Dit is ook van belang bij schone lucht. 
 
4.4 Wmo 
Presentatie ‘Ouderen langer thuis’ (ter kennisname) 
Inspiratiebundel ‘Prettig oud in eigen buurt’ (ter kennisname) 
Samenvatting deelsessie ouderen langer thuis 
De werkgroep gaat op 20 januari in gesprek met de gemeentelijke beleidsambtenaren en het Capel platform 
om het concept beleidskader te bespreken. 
Stand van zaken participatietraject integraliteit beleidskader MOG (1e overleg gemeente 20 januari) 
 
4.5 Eenzaamheid 
Plan themagroep eenzaamheid en jongeren 
Gewacht wordt op concrete voorstellen van ambtenaren. Er wordt echter bij  drie andere werkgroepen 
aangehaakt, waarin de beleidsambtenaar, WOP-leden en mensen van buurthuizen zitten. Het is moeilijk om 
een concreet voorstel te doen gezien privacy en grenzen. Mevrouw Bruijnzeels gaat zich bezighouden met hoe 
het beleidsmatig met eenzaamheid staat. De werkgroep gaat over tot een andere vormgeving omdat het nu te 
traag gaat. 
 
Plan themagroep VerbuurSamen 
Mevrouw Brouwer voegt zich bij de werkgroep die verslag hiervan doet. 
 
Plan themagroep kwetsbare Capellenaren en Life-events 
Verslag bijeenkomst Alliantie samen tegen eenzaamheid 
 
5. Notulen en actielijst van vergadering d.d. 15 december 2020 
5.1 Goedkeuren van notulen 15-12-2020 
Tekstueel 
Mevrouw Brouwer heeft zich ook aangemeld voor de werkgroep Werk en Inkomen in verband met een op te 
stellen advies en staat  niet op de mailinglijst (5.7). 
 
De notulen worden vastgesteld.  
 
5.2 Opschonen van de actielijst 
De actiepunten 148, 156, 159, 161, 162, 163 en 166 worden geschrapt. 
 
8. Afsluiting 
De vicevoorzitter sluit de openbare vergadering om 21.05 uur. 
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 Lijst openstaande actiepunten 

Nr. ASD-

vergadering 

Actie Actie door Afdoenings-

datum voor 

123. 21-01-2020 Inventarisatie activiteiten 
Huizen van de Wijk i.v.m. 
eenzaamheid 

De heer 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 

130. 28-02-2020 Samenvatting maken van 
websites met cijfers over 
capelle 

Mevrouw Bruijnzeels Maart 2021 

131. 21-04-2020/16-

6-2020/21-7-

2020/15-9-

2020/20-10-

2020/17-11-

2020 

Memo duidelijke taal Mevrouw Van Petersen geeft door dat een testgroep 
gewenst is van mensen uit de praktijk. Bezien wordt of 
de testgroep breder kan worden dan alleen mevrouw 
Vrijdag/SoZa. Overleg hierover volgt in september. Een 
taalambassadeur heeft het onderwerp nu opgepakt. 
Aan de testgroep wordt gewerkt. 
Ook mevrouw Van de Kreeke, de dochter van mevrouw 
Koppelaar en de heer Huijbregts willen lid worden van 
de meeleesclub. 

Onderwerp wordt in ASD-vergadering van 
februari/maart 2021 geagendeerd waarbij 
iemand van Stichting Welzijn wordt gevraagd 
welke praktische problemen zij met vrijwilligers 
en hulpverlening hebben rondom complexe taal. 

Maart 2021 

152. 20-10-2020 Ongevraagd advies ASD over 
toenemende instroom en 
stagnerende uitstroom 
bijstand 

De heer De Jong en de dames Den Haan en Brouwer 
pakken het onderwerp op, zoeken het uit en koppelen 
dat terug in de ASD-vergadering van november 
teneinde uiteindelijk te komen tot een ongevraagd 
advies aan het college 

19-1-2021 

155. 20-10-2020 Afstemming cliëntenraad CJG, 
ASD en jongerenraad 

Melanie zoekt deze afstemming uit 19-1-2021 

165. 15-12-2020 Eenzaamheid Mevrouw Bruijnzeels stuurt de drie verslagen van 
werkgroepen (eenzaamheid jongeren, 
verbuurzamen/kwetsbare Capellenaren en life events) 
naar de ASD-leden en maakt een korte notitie ter 
voorbereiding van bespreking van het onderwerp in de 
volgende ASD-vergadering. 

12-1-2021 

167. 19-1-2021 Videoboodschap tegen 
eenzaamheid 

Secretarissen nemen dit op met voorzitter en komen 
hierop nog terug 

 

 


