
Notulen Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 
Maandag 29 November 2021  
Teams vergadering  
09:00u. – 12.00uur 
Aanwezig: Jacinta, Nick, Bianca, Tineke, Els S, Katy, Els K, Jaap, Ans, Carla, Rob, 
Marjan 
Vanuit gemeente: Rob Meijer, Mathilda Molenaar  
Gast: Henk van Zandwijk (problemen met inloggen)  
Afwezig: Marion 

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

 
Deze vergadering nemen we afscheid van drie leden, Carla, Marjan en Ans. 
Zij zijn voor de laatste keer aanwezig als lid van de adviesraad, maar zullen niet uit beeld verdwijnen. 
We zullen later nog op een andere manier afscheid nemen. 
 
Gelukkig zijn er ook nieuwe leden zoals Rob Holter en in het nieuwe jaar Henk van Zandwijk, Koos Visser en 
Joke van Boxtel. 
 
Rob meijer en Mathilda Molenaar zijn te gast om ons te vertellen over de aanbesteding jeugdhulp. 

2. Aanbesteding jeugdhulp: Rob Meijer en Mathilda Molenaar 

Samenvatting van Rob Meijer 
 
Toekomstbeeld 

• December 2019 Raadsbesluit om de vrijwillige jeugdhulp integraal in te kopen op basis van de 
kaders van het koersdocument voor langere periode op basis van een vast bedrag en hierbij zoveel 
mogelijk in de Rijnstreek samen te werken , 

• Maart 2020 aanbesteding stopgezet op verzoek van de markt ivm Covid 19. Alle jeugdhulp is 
gecontinueerd via Holland Rijnland. 

• In verband met het opheffen van de coöperatie JGT Holland Rijnland is per 1-7 is een afspraak 
gemaakt met Cardea om het JGT Nieuwkoop te kunnen continueren.. Het JGT loopt door met 
dezelfde professionals. 

• Vanaf maart 2020 is gekeken of het mogelijk zou zijn dat GO! Voor Jeugd op subsidiebasis 
jeugdhulp zou inzetten in Nieuwkoop. 

• We gaan er daarbij vanuit dat het contract met GO! Voor Jeugd kan worden verlengd voor 2023,24 
en 25 en GO! Vervolgens verzoekt om een subsidie voor Nieuwkoop. 

• Voorwaarde is natuurlijk wel dat Nieuwkoop en Go! Voor Jeugd overeenstemming hebben over de 
inhoud en de kosten van de jeugdhulp. 

• Als dat niet lukt dan is de continuïteit van jeugdhulp via Holland Rijnland geborgd en moet worden 
gekeken of gezamenlijke aanbesteding op een ander moment mogelijk is. 

• Overstap naar Go! Heeft voor jeugdige en ouders naar verwachting niet veel consequenties omdat 
80-85% al bij Go! ( of partner zit). De inzet is om ook geen cliënten die elders zitten over te zetten. 

• Gedwongen jeugdhulp blijft wel bij Holland Rijnland. 

• Landelijke ontwikkelingen kunnen van invloed worden op welke zorg (sub)regionaal kan worden 
ingekocht. Dit speelt pas als de nieuwe regels hierover worden vastgesteld. 

 
Sturing op kosten jeugdhulp. 

• Er wordt gestuurd via budgetplafonds 

• Als budgetplafond bereikt is, is er noodmaatregel zodat er toch zorg kan worden ingezet als het 
noodzakelijk, gemeenten zijn dit ook verplicht.. 

• Er zijn zowel door Holland Rijnland als lokaal maatregelen ingezet om kosten beter te beheersen. 

• Dat is een moeizaam traject, niet alleen in Holland Rijnland maar ook landelijk 



• Jeugdwet wordt aangepast en landelijk wordt gewerkt aan een hervormingsagenda 
 
Binnenkort krijgen we een adviesaanvraag 

. Regionaal overleg -2021 

 
Regionaal overleg:  
- In Kaag en Braassen gaan ze met kerken samenwerken om te kijken wat er speelt en hoe zij mensen 
begeleiden. Misschien kan iemand in onze adviesraad dat ook gaan doen. 
- In Alphen zijn ze al bezig met schuldhulpmaatje en Kaag en Braassen heeft stichting geldzorg. 
- Huishoudelijke hulp loopt niet optimaal.  
- Kaag en Braassem heeft een advies voor werknemers en werkgevers geschreven m.b.t. arbeidsmigranten. 
 
Carla zal informatie uit een bijeenkomst over schuldhulpverlening naar Nick mailen. 
 
De uitdeelplaats van de voedselbank in Nieuwkoop is op een parkeerplaats in het zicht.  
Waarschijnlijk vinden de mensen dat zelf niet prettig. Mogelijk kan dit op een andere plaats, in een winkel 
bijvoorbeeld. Jaap gaat contact opnemen met de voedselbank. 

3. Notulen 18-10-2021 

Besproken en aangepast 
 
Tineke haar tekst heeft in de Omroeper gestaan. 
 

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. 
 
Els K heeft nog geen brief naar Activite gestuurd. 
 
Carla heeft mensen gevraagd voor de werkgroep medelanders. 
Inmiddels heeft Joke van Boxtel zich daarvoor aangemeld. 

4. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 

 
Werkgroep mensen met een beperking: 
Nick heeft een vraag binnengekregen over de collectieve verzekering, daar zal een ongevraagd advies over 
worden geschreven. 
 
Werkgroep Medelanders: 
Carla is met een aantal statushouders die in de zorg willen werken bij Ipse de Brugge geweest. Een 
opleiding lijkt goed te gaan, maar men is nog niet altijd vertrouwd met de normen en waarden binnen 
Nederland. Stages zouden kunnen helpen om de taal en sociale normen wat beter te leren kennen en 
beheersen. 
 
Werkgroep GGZ: 
Jacinta en Rob zijn samen bij Katy en de Sleutelbloem langsgeweest en willen nog een keer met Johnny 
Versteegh afspreken. 
 
Bij de Sleutelbloem en de Paradijsvogelbloem komen overlappende problemen voor.  
Er zijn problemen met communicatie, huisvesting en cliënten die 18 jaar worden. Gemeenten zijn het niet 
altijd eens wie er moet betalen.  
 
Werkgroep ouderen: 
De werkgroep zou met Marcel Plasmeijer praten maar dat is nog niet gebeurt. 
Misschien kan er wat uitgebreider aandacht worden besteed aan preventie, valpreventie en dementerende 



ouderen. 
 
Werkgroep mantelzorgers en vrijwilligers: 
Els K is naar een mantelzorg cafe geweest, hier zijn voornamelijk oudere mantelzorgers bij aanwezig. 
 
Werkgroep jeugd: 
Els S wil samen met Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn kijken of ze op het gebied van jeugd samen 
kunnen werken.  
 
Werkgroep vervoer: 
Marjan en Bianca hebben contact gehad met Marit over de nieuwe aanbesteding van de regiotaxi. 
 
Sociale kaart 
Katy zal navragen of er een sociale kaart beschikbaar is. 
Bij de welzijnsbezoeken is er een sociale kaart meegegeven. 

5. Ingekomen stukken, aankomende bijeenkomsten en ontwikkelingen 

vanuit de gemeente/gemeenschap 

Doorgenomen en besproken 

6. Deelgenomen bijeenkomsten 

Doorgenomen en besproken 

7. Uitgaande stukken 

Doorgenomen en besproken 

8. Actielijst 

Besproken en bijgewerkt 
 
werkplan blijft erop staan 
 
1 blijft 
2 is rond 
3 blijft 
4 blijft 
5,6,7 blijft 
8 eruit 
9 eruit 
 
bevestigingen nieuwe adviesraadsleden 
 
Nick maakt lijst voor nieuwe data 

9. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

 

Volgende vergadering is maandag 07-02-2022 om 9:00 - 12:00 

 


