
 
 

 

Aanwezig 

Naam Werkgroep/functie 

De heer E. Bückmann voorzitter 

Mevrouw S. van Alphen eerste secretaris 

Mevrouw N. van de Kreeke tweede secretaris 

Mevrouw T. Adbaili werkgroep jeugd en jongeren (agendapunten 1,2 en 4) 

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

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

De heer M. Hulhoven vicevoorzitter en werkgroep participatie 

De heer J. de Jong werkgroep participatie 

Mevrouw C. Koppelaar  

Mevrouw D. van Petersen accounthouder gemeente Capelle aan den IJssel 
(agendapunten 1, 2 en 4) 

De heer B. Pompe werkgroep toegankelijkheid en mobiliteit 

Mevrouw M. van Son werkgroep jeugd en jongeren 

Mevrouw P. Twigt werkgroep mantelzorg en ouderen 

Mevrouw M. Vrijdag-Boose werkgroep participatie 

De heer A. de Krom notulist 

Genodigden   

Publieke tribune  

Afwezig 

Mevrouw E. den Haan werkgroep participatie 

De heer L.D. Stroop Werkgroep participatie 

 

1.0 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van Emily den 

Den Haan en Pasito Stroop. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2.0 Mededelingen 

2.1 Terugkoppeling gesprek met wethouder Westerdijk  

Verslag openbare vergadering 
Adviesraad Sociaal Domein 

18 mei 2021 
Digitaal via Zoom 
19.00 – 21.44 uur 
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Het gesprek vond plaats met de voorzitter, Jan de Jong en Dorien van Petersen. Aanleiding was de bijeenkomst 

van de GR IJsselgemeenten en de adviesraden van de drie gemeenten. Er is daar gesproken over de individuele 

adviesraden en de interactie tussen de wethouders en de adviesraden, welke interactie in de drie gemeenten 

blijkt te verschillen. Het daaropvolgende gevoerde individuele gesprek met de wethouder was goed, partijen 

kunnen nu prima verder. Aangekondigd is in de toekomst vaker contact met de de wethouder te zullen hebben 

over onderwerpen op de jaaragenda. 

 

2.3 Update en uitleg Quiver 

Mevrouw Van Alphen geeft een uitleg. Het archief van Filler wordt overgezet naar Quiver. 

ASD-leden kunnen de nieuwe omgeving testen en bij problemen de dames Van de Kreeke en Van Alphen 

raadplegen. 

 

4. Vanuit de gemeente 
De ASD probeert volgende week nog te spreken met de wethouder over het Schone Luchtakkoord. Als dat niet 
lukt wordt het advies verstuurd. 
 
4.1 Beleidsregels Noodhulp Capelle aan den IJssel 
De ASD vraagt zich af of er verandering komt in de uitvoering nu de gemeente noodhulp doet in plaats van 
Capelle Werkt. De werkgroep Armoede en Schulden (Ria Vrijdag, Pasito Stroop en Silke Van Alphen) gaat dit 
uitzoeken, ook of het fonds helpt. Fred Huijbregts en Mari Hulhoven bieden daarbij hun hulp aan. Anderen 
kunnen nog punten aan de werkgroep meegeven. 
De gemeente dient een hoge rekening in voor het beheren van het fonds, wat de ASD verbaast. Aandacht 
wordt gevraagd voor zorgvuldigheid en privacy in de toekomstige situatie. 
 
4.2 Jaarplanning (ter kennisname) 

Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheidszorg 
Dit wordt waarschijnlijk september. 
 
4.4. Adviezen Armoede en Schulden en Werk en Inkomen 
Reacties van het college op deze adviezen komen op 22 juni in een collegevergadering aan de orde. 
 
5. Ter kennisname 
Geen. 
 
2. Notulen en actielijst  
6.1 Goedkeuren van de notulen van 20 april 2021 
Tekstueel 
Fred Huijbregts’ achternaam wordt met een ‘ij’ geschreven.  
Besloten wordt voortaan in verslagen ASD-leden met voor- en achternaam te vermelden. 
 
De notulen worden vervolgens vastgesteld. 
 
2.2 Opschonen van de actielijst  
131. Duidelijke taal: de voorzitter en Ria Vrijdag bereiden een voorstel voor ter bespreking in de volgende 

ASD-vergadering. 
171. Dorien van Petersen geeft aan het college door dat de ASD volgende week over het concept-Schone 

Luchtadvies een reactie wil. 
De agendapunten 172 (overzicht kwaliteiten en rollen ASD), 174 (link met beleidsstukken gemeente Capelle) en 
176 (terugkoppeling gesprek met wethouder) worden afgevoerd. 
 
7. Wat verder ter tafel komt 
Ria Vrijdag vermeldt dat haar verkeerde e-mailadres nog steeds op de gemeentelijke website staat. De ASD 
staat onderaan bij ‘Wmo’ aangegeven. Participatie is niet vermeld. Dit behoeft aanpassing. De werkgroep 
Communicatie kan hierover worden bericht. 
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Conny Koppelaar meldt zich de komende weken af voor werkgroepbijeenkomsten en vergaderingen. 
 
Nicolette Van de Kreeke meldt zich aan voor het overleg met IJsselgemeenten, waarnaar Jan de Jong toe gaat. 
 
Bart Pompe wil de wethouder vragen wat de gemeente Capelle doet aan de meest toegankelijke gemeente en 
de ‘Week van de toegankelijkheid’. Nagegaan wordt wie de contactambtenaar is en als daaruit niets komt 
wordt wethouder Wilson benaderd. 
 
8. Afsluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.44 uur. 
 

 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 

131. 21-04-2020/16-

6-2020/21-7-

2020/15-9-

2020/20-10-

2020/17-11-

2020/16-3-

2021/20-4-

2021/18-05-

2021 

Memo duidelijke taal Mevrouw Van Petersen geeft door dat een testgroep 
gewenst is van mensen uit de praktijk. Overleg hierover 
volgt in september. Een taalambassadeur heeft het 
onderwerp nu opgepakt. Aan de testgroep wordt 
gewerkt. 
Vanuit de adviesraad willen mevrouw Vrijdag, 
mevrouw Van de Kreeke, de dochter van mevrouw 
Koppelaar en de heer Huijbregts lid worden van de 
meeleesclub. 
Mevrouw Vrijdag komt via Welzijn Capelle in contact 
met de buurtmoeders. Doel is het onderwerp voor de 
zomer te bespreken in een ASD-vergadering: welke 
praktische problemen zij met vrijwilligers en 
hulpverlening hebben rondom complexe taal. 
Agendering onderwerp kan in junivergadering 2021. 
Voorzitter en Ria Vrijdag bereiden voorstel voor. 

Mei 2021 

171. 16-3-2021 Procedure voor het contact 
met het college voorafgaand 
aan uitbrengen ongevraagd 
advies uitzoeken. 

Mw. Van Petersen April 2020 

173. 20-4-2021 Adviezen aan werkgroepen 
over te schrijven stukjes voor 
jaarverslag 

Samenstellers jaarverslag (mw. Van Alphen en hr. De 
Jong) geven werkgroepen hierover advies. 

 

175. 20-4-2021 Digitale dienstverlening 
gemeente 

Voorzitter deelt hierover kennis in VNG-verband met 
de heer Pompe. 

 

 


