
Notulen Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 
Maandag 18 Oktober 2021  
Gemeentehuis,  
09:00u. – 12.00uur 
Aanwezig: Jacinta, Nick, Bianca, Tineke, Els S (online), Katy, Els K, Jaap, Ans, Carla, 
Rob, Marjan 
Gast: -  
Afwezig: Marion 

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

 
Kwiek update 
Tineke werkt aan een brief voor de Omroeper. De tekst is momenteel nog te lang en moet ingekort worden 
om geplaatst te kunnen worden. De boodschap moet overkomen en er kan een verwijzing in naar de 
volledige versie. Is in de Omroeper geplaatst. 
 
Zwemmen 
Zwemmen in het zwembad is in Nieuwkoop duurder dan in Alphen a/d Rijn. 
Een 65+er betaald in Alphen €1,50 en in Nieuwkoop €5,00 voor een uur zwemmen. 
Als je dagelijks wil zwemmen kan dat oplopen tot €1400 per jaar.  
Subsidies zijn er alleen voor minima en er is geen 65+ beleid in Nieuwkoop. 
De werkgroep ouderen gaat contact opnemen met de contactambtenaar Marcel Plasmeijer. 
 
Nieuwe sollicitant 
Er is een nieuwe sollicitant met een heel uitgebreid CV, Henk van Zandwijk. 
Nick en Jaap hebben al met hem gesproken. 
We zullen hem de volgende keer uitnodigen als toehoorder bij de vergadering. 

  

2. Notulen 06-09-2021 

Besproken en aangepast 
 
Wijzigingen en aanvullingen 
"Katy zal met de collega's van sport overleggen."  
Dit heeft ze gedaan, er veranderd niets, sport blijft hetzelfde 
 
Carla blijft om het coronaboekje vragen.  
 

3. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 

 
Werkgroep mensen met een beperking: 
Tineke heeft gesproken met twee mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking) die graag willen 
afspreken om samen in gesprek te gaan over hun ervaringen 
Er speelt heel veel (o.a. financiële problemen) bij jongere mensen met verschillende soorten beperkingen. 
Tineke wil het liefst in gesprek gaan met mensen met verschillende soorten beperkingen om breed te 
kunnen kijken. 
 
Werkgroep Medelanders: 
twee onderwerpen 
Er is een online bijeenkomst van de gemeente geweest over de nieuwe aanbestedingen. 
Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. 

Met opmerkingen [NvY1]: Toegevoegd. 

Met opmerkingen [NvY2]: Hoe blijven de aftredende 

leden actief bij de adviesraad? 

De werkgroepen houden contact met de vertrekkende leden. 

De vertrekkende leden kunnen hun papieren en nota's 

versnipperen. 

Met opmerkingen [NvY3]: Carla heeft mensen gevraagd 

voor de werkgroep medelanders. 

Inmiddels heeft Joke van Boxtel zich daarvoor aangemeld. 

 

Betreffende de Thuiszorguren (minder uren thuiszorg wel 

betalen, vanwege tekort aan personeel heeft Els Kelder nog 

geen brief aan Activite gestuurd. 



Alle mensen die dan moeten inburgeren worden in 3 groepen verdeeld. 
Laaggeletterden kunnen niet gaan studeren en moeten laat beginnen. Er zijn coaches nodig die deze 
mensen gaan begeleiden, de bibliotheek heeft daar een grote rol in. 
26-10-2021 is er een bijeenkomst in de bibliotheek in Ter Aar, waar vrijwilligers uitleg krijgen hoe de nieuwe 
inburgering in de praktijk gaat werken. 
 
Vanuit de adviesraad van Kaag en Braassem is de vraag gekomen hoe wij als adviesraad omgaan met het 
thema arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld over de huisvesting en vaccinatie. 
 
Mensen die willen werken in de zorg, krijgen met Tineke een rondleiding bij Ipse de Brugge en bij de 
Sleutelbloem. 
 
Werkgroep GGZ: 
Er is nog niet met Johnny Versteegh gesproken. 
Omdat alles overgaat naar Tom in de buurt zal de werkgroep ggz met hen in gesprek gaan.  
De decentralisatie vanuit Leiden naar Zevenhoven is zorgelijk, deskundigheid gaat verloren, er is één 
deskundige op de stationsweg voor al die mensen. 
Decentralisatie is een belangrijk onderwerp voor verdere discussie. 
Samenwerking is hierbij van belang omdat er veel regionaal geregeld wordt. 
 
Katy is de nieuwe beleidsmedewerker op dit gebied, zij heeft voor het grootste deel de taken van Zoë 
Cremer overgenomen. Haar gebieden zijn doordecentralisatie, beschermd wonen, maatschappelijke 
opvang, deel ggz, ggd, rdog. 
 
Rob wil wel in deze werkgroep samen met Jacinta, zodat Carla een stapje terug kan doen. 
 
Bij Tom in de buurt voelt niet iedereen zich thuis omdat er teveel op één hoop wordt gegooid. Mensen voelen 
zich aangekeken. Een ggz stempel belemmerd ook huisvesting. Iedereen is overal welkom, maar liever niet 
als buren.  
 
Rob en Jacinta zullen afspreken met Katy. 
Er staat ook al een afspraak bij de sleutelbloem. 
 
Werkgroep ouderen: 
De welzijnsbezoeken zijn van start gegaan in Zevenhoven, alle mensen boven de 75 zijn daar benaderd. De 
respons was erg groot. 
Er zijn bijna 40 vrijwilligers, waaronder Carla, Ans, Marjan en Jaap.  
De vragenlijsten zijn niet speciaal, maar geven de aanzet voor leuke gesprekken. 
Er komt nog een bijeenkomst en de vragenlijsten zullen worden geëvalueerd. 
Het is de bedoeling om te laten merken dat de gemeente betrokken is, om problemen in kaart te brengen en 
dat ze gehoord worden. 
Meestal gaat het goed, maar na doorvragen blijken er toch nog bepaalde zaken boven te komen. 
Kwetsbaarheid van echtparen is aanwezig, door afhankelijkheid kunnen er problemen in de zelfredzaamheid 
ontstaan na het wegvallen van de partner. 
Als er behoeften zijn op het gebied van de WMO dan wordt dat doorgegeven aan de gemeente die dan 
contact op zal nemen met de mensen. 
 
Werkgroep mantelzorgers en vrijwilligers: 
De Alzheimer avonden beginnen weer. 
 
Werkgroep jeugd: 
Er komen veranderingen in het beleid en aanbestedingen maar die mogen nu nog niet gedeeld worden, dat 
is nog niet openbaar. De volgende vergadering kan er waarschijnlijk wat meer openheid worden gegeven. 
Er is heel goed contact met Rob Meijer en Mathilda. Er zijn overlappingen met de werkgroep statushouders. 
 
Werkgroep vervoer: 
Nick heeft signalen binnen gekregen en deze gemeld bij de klankbordgroep. 
Vanuit Alphen heeft iemand met ALS in een rolstoel 3 uur moeten wachten op de regiotaxi. 
Ook bij een sjoelavond in Parola is het misgegaan, daar moest een oudere vrouw zo lang wachten dat 
iemand haar zelf heeft thuisgebracht. 
 
Bij de nieuwe aanbesteding zal Bianca aandacht blijven vragen voor het thema communicatie,  



 

Algemeen: 
De leden waarvan de termijn afloopt kunnen daarna op een andere manier betrokken blijven bij de 
werkgroepen en adviesraad. Daar moeten we het nog over hebben. 
 

Inclusie en diversiteit binnen de adviesraad: 
We kunnen de doelgroepen breder en actiever aanwezig laten zijn in de adviesraad, om verhalen van de 
mensen zelf te horen. Dat kan als contactpersoon bij de werkgroepen of als lid adviesraad. 
 
Mogelijk kunnen problemen met uitkeringen voor terughoudendheid zorgen. 
Om jongeren aan te spreken is er misschien een andere benadering nodig, zoals via social media. 
 

4. Ingekomen stukken, aankomende bijeenkomsten en ontwikkelingen 

vanuit de gemeente/gemeenschap 

 
Doorgenomen en besproken 
 
Aanvullingen: 
 
- Het document van Marit over de wijzigingen is volgens rob vooral technisch, niet inhoudelijk, er is dus voor 
de adviesraad weinig te adviseren. Nick gaat de adviesaanvraag verwerken. 
  
Wanneer er wordt gesproken over 'het college' betekent dit altijd het college van burgermeester en 
wethouders. 
 
- Er is nog een sollicitant: Koos Visser van 79, hij doet ook mee aan de welzijnsbezoeken.  
Hij zal ook uitgenodigd worden om aanwezig te zijn bij de volgende vergadering.  
 
-Volgende keer wordt helaas een afscheid voor Carla, Ans en Marjan. 
 

5. Deelgenomen bijeenkomsten 

- Kennismaken nieuwe partners sociaal domein 
Nick vraagt Marit voor een verslag hierover 
 
-25-10 een avond over schuldhulpverlening in de Brug 
Carla wil hier de informatie over krijgen 
 
Via avonden en bijeenkomsten kunnen we inbreng en verhalen horen van en over de mensen. 
 

6. Uitgaande stukken 

- Geen 

7. Actielijst 

Besproken en bijgewerkt 
 
werkplan blijft erop staan 
1 blijft 
2 is gedaan, alleen nog een verzoek de kaartjes voorzien van mailadres en werkgroep namen er op 
3 blijft 
4 blijft 
5 kan er af 



6 in ijskast 
7 lees en kijk tips opsturen blijft 
8 doorlopend 
9 kan er af, wordt ingekort en hopelijk alsnog in omroeper 
10 is geplaatst, kan er af 
11 blijft staan 
12 blijft staan  
13 preventie, komt nog via Katy 
- Rob nog aanmelden officieel 
- Nick heeft de notulen aangepast en doorgestuurd zodat deze op de site komen 
- Een lijst of document met signalen bijhouden, voor de regionale overleggen 
 
Marion is nog steeds aan het revalideren, dat gaat helaas langzaam. 

8. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

 
Contact opnemen met de communicatie afdeling over de toegankelijkheid van brieven voor laaggeletterden. 
 
Wethouder van Duin is er op gewezen dat hij bij een cursus met ouderen iedereen een hand gaf, terwijl hij 
een voorbeeldfunctie heeft. Hij heeft aangegeven hier rekening mee te gaan houden. 
 
 

Volgende vergadering is maandag 29-11-2021 om 9:00 - 12:00 

 


