
Notulen Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 
Maandag 7 Februari 2022 
Gemeentehuis Nieuwveen 
09:00u. – 12.00uur 
Aanwezig: Katy, Jaap, Nick, Bianca, Jacinta, Tineke, Els S, Els K, Rob, Henk, Koos 
Vanuit gemeente: Marit Blik 
Gast: - 
Afwezig: - 

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

De twee nieuwe leden Koos Visser en Henk van Zandwijk stellen zich voor. 
 
Koos Visser is geboren in Nieuwkoop maar heeft ook in andere plaatsen gewoond en heeft ervaring als 
mantelzorger en vrijwilliger.  
 
Henk van Zandwijk komt uit Amsterdam en woont momenteel in een mantelzorgwoning bij zijn dochter in 
Nieuwveen. Henk heeft voor veel non provit organisaties gewerkt en heeft daarmee jarenlange ervaring 
opgedaan op het gebied van o.a. ouderen en sport. 
 
Joke van Boxtel zal in april bij de adviesraad aansluiten, als zij geen fractie assistent meer is. 
 
Marianne van Capel is een potentiele kandidate voor de werkgroep jeugd. Jaap en Nick hebben in maart 
een gesprek met haar. 
 
We zullen het later nog hebben over de verdeling van de (rol binnen de) werkgroepen. 
 

2. Notulen 29-11-2021 

Besproken en bijgewerkt 
 

3. WMO - Marit 

De uitvoering van de WMO is overgegaan naar Tom in de buurt. 
Nieuwkoop heeft de afgelopen 3 jaar samen met Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem gewerkt aan 
een nieuw inkooptraject. Het is een brede opdracht geworden, waarin ook de indicering van de 
maatwerkvoorzieningen is opgenomen. 
Voor alle WMO vragen kan men terecht bij Tom in de buurt, wat voorheen bij de gemeente mogelijk was. 
Tom in de buurt heeft de bevoegdheid om aanvragen te beoordelen. 
Tom in de buurt zal zich deels ook met PGB's gaan bezighouden. 
 
Voor Nieuwkoop is dit de grootste wijziging, Alphen en Kaag hadden deze taak al uitbesteed aan Participe. 
Participe gaat als onderaannemer van Tom in de buurt werken, het zijn daarom dezelfde medewerkers die 
maatwerk en indicatiestelling zullen blijven uitvoeren. 
Ook medewerkers indicatiestelling van de gemeente zijn nu ook werkzaam voor Participe. 
 
De gemeente en Tom in de buurt werken samen aan een soepele overgang. PGB houders en alle mensen 
met een WMO voorziening hebben een brief gekregen. Er is bewust niet voor een grote mediacampagne 
gekozen om onrust te voorkomen. Er zijn nauwelijks klachten ontvangen hierover. 
 
De gemeente stelt de grote lijnen vast: doelen formuleren (WAT) 
Tom in de buurt voert de doelen uit en rapporteert (HOE) 
 
Er wordt gemeten aan de hand van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een instrument waar ook 



huisartsen mee werken, men kan hoger of lager scoren op verschillende levensdomeinen, weergegeven in 
een spinneweb. Er is een meting bij een eerste gesprek en een half jaar later is er een evaluatie. 
 
Als de uitvoering niet blijkt te werken kunnen doelen individueel worden bijgesteld, en collectief als er 
meerdere signalen binnenkomen. Wij kunnnen als adviesraad signalen aan Marit doorgeven. 
Rapportages zijn er in februari en augustus, Marit kan deze aan de adviesraad sturen. 
 
Er is met leveranciers afgesproken dat zij een presentatie zullen geven aan de adviesraden. Zij bereiden dit 
momenteel voor. Tom in de buurt krijgt ook deze presentaties.   
 
Er is een kantoor van Tom in de buurt in de verbinding waar een gastvrouw 5 dagen per week aanwezig zal 
zijn. Eerste gesprekken en indicatiegesprekken vinden bij de mensen thuis plaats, tenzij zij dat op een 
andere locatie wensen. De bereikbaarheid is 24/7, buiten kantoortijden is dit regionaal via Kwadraat 
geregeld.  
 

4. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 

Uitleg over de werkgroepen 
De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies.  
Beleidstukken zullen eerst naar de adviesraad worden gestuurd voor een advies.  
De adviezen worden serieus genomen en er volgt altijd een beargumenteerde reactie op. 
Elke werkgroep heeft een contactambtenaar, men kan elkaar benaderen voor vragen of een advies. 
3 keer per jaar is er een regionaal overleg met de adviesraden van de andere gemeenten (Alphen aan den 
Rijn en Kaag en Braassem).  
 
Werkgroep Werk en inkomen (Nick en Tineke) 
Er is een digitaal gesprek geweest met Freke en Rob Meijer, 8 maart staat de volgende afspraak gepland. 
 
Werkgroep Medelanders (vanaf april: Joke) 
Deze werkgroep krijgt nog invulling. 
Tineke wil meedenken met deze werkgroep om het warm te houden. 
 
Werkgroep GGZ (Rob en Jacinta) 
Binnenkort zal er een afspraak zijn met Johnny Versteeg, er zijn veel vragen voor hem. 
Rob heeft een gesprek gehad met Sisca van Halteren, namens de gemeente zit zij in een werkgroep, 
meldpunt zorg en overlast, een zogenaamd bemoeizorgteam.  
Misschien kan de adviesraad deze werkgroep een keer uitnodigen zodat zij wat kunnen vertellen over hun 
werkzaamheden. 
Zij hebben helaas weinig zicht op de urgentieproblematiek van wonen. Er is een tekort aan zelfstandige 
woningen met ondersteuning (beschermd wonen), er staan tientallen mensen op de wachtlijst.  
Vanaf 2023 gaat Tom in de buurt de indicatiestelling en toegang hiervoor uitvoeren, maar zij zullen zelf niet 
de voorzieningen leveren. 
De adviesraad zou de gemeente hierover kunnen adviseren. 
 
Werkgroep Ouderen (Henk, Jaap, Els K) 
De burgemeester gaat alle ouderen organisaties af en KBO gaat in maart bij alle leden langs als dat mogelijk 
is. Henk heeft een welzijnsbezoek ontvangen en dit als zeer positief ontvangen. 
Koos voert ook deze gesprekken. 
 
Werkgroep Inwoners met een beperking (Tineke, Nick) 
- 
 
Werkgroep Mantelzorgers vrijwilligers (Els K, Koos) 
Koos zal zich bij deze werkgroep aansluiten. 
 
Werkgroep Vervoer (Bianca) 
Bianca zal bij nieuwe aanbestedingen (Regiotaxi en OV) aandacht vragen voor bereikbaarheid van de 
kernen. 
 
Werkgroep Jeugd (Els S) 



Els heeft contact gehad met Rob Meijer om te praten over de aanbesteding. 
Het traject is veranderd en de samenwerking met GO is tijdelijk stopgezet. 
Specialistische inkoop wordt nog steeds centraal geregeld door Holland Rijnland. 
Els heeft binnenkort contact met de achterban. 
 
Energietransitie in Nieuwkoop (Bianca) 
Zie bijlage: Energietransitie in Nieuwkoop 01-2022 
 
Algemeen: 
Een gemeentegids of sociale kaart wordt gemist. 

4. Ingekomen stukken, aankomende bijeenkomsten en ontwikkelingen 
vanuit de gemeente/gemeenschap 

Doorgenomen en besproken 
 

5. Deelgenomen bijeenkomsten 

Doorgenomen en besproken 
 

6. Uitgaande stukken 

Doorgenomen en besproken 
 

7. Actielijst 

Besproken en bijgewerkt 
 
Marion is nog steeds ziek, de adviesraad wil haar een kaartje sturen. 
Tineke gaat de volgende vergadering uitleg geven over het inclusiebeleid. 
Koos en Joke zullen nog bij het college worden voorgesteld als nieuwe leden. Voor Rob en Henk is dit 
inmiddels voltooid.  
Katy gaat vragen of het tekstvoorstel van Jacinta nog ergens beschikbaar is. 
 

8. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

 
Volgende vergadering is maandag 14-03-2022 om 9:00 - 12:00 

 


