
Notulen Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 
Maandag 13 Juni 2022 
Teams vergadering / Gemeentehuis Nieuwveen 
09:00u. – 12.00uur 
Aanwezig: Jaap, Henk, Joke, Koos, Jacinta, Tineke, Els K, Rob, Els S. 
Vanuit gemeente: Marion 
Gast: - 
Afwezig: Nick, Bianca 

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

 
- Jaap benoemt dat zijn 2e termijn in December 2022 erop zit. Hij stelt een profiel op en iedereen helpt 

met zoeken naar een geschikte vervanger. 
- Voedselbank afspraak: Woensdag 7 September 13:30 uur Jaap gaat dit verzorgen / Verplaatst naar 

Woensdag 21 September om 10:30 uur. 
 

2. Notulen 25-04-2022 

Toevoeging: 
Tom in de Buurt. Formele afspraken Tom in de Buurt zijn niet bekend en daarna kijken of dit wordt 
uitgevoerd, Joke v. Boxtel is hiermee bezig. 
 
Contract tussen Gemeente en Tom in de Buurt artikel 8 heeft Koos Visser vragen over het is 
namelijk niet volledig. Er zijn geen indicatoren benoemd. Wie houdt toezicht? Wie is er 
verantwoordelijk? Marion Nieuwkoop zorgt dat alle informatie boven tafel komt. 
 
Verder OK. 
 

3. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 
 
Alle werkgroepen worden doorgenomen over de stand van zaken. 
 
 

4. Pauze / foto voor website nieuwe leden 

 

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

- Bibliotheek aan huis – Koos stelt voor om het eerste jaar gratis te maken, ongevraagd advies? 

6. Deelgenomen bijeenkomsten 

- ALV Koepel. Henk doet verslag. 



- Webinar over Bewegen, Tineke heeft deze gevolgt. 

7. Uitgaande stukken 

- Verslag moet concreter. 
 

8. Actielijst 

Punt 10: Kan eraf. 
Punt 15: Cursus, Jaap meld dat hier budget voor is. 
Punt 16: Koos neemt contact op met de burgemeester. 

9. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

- Els: Sollicitatie voorzitter procedure. Intern/Extern. 
- Sport los gekoppeld van het sociaal domein, landelijk wel de trend in Nieuwkoop blijft dit bij dezelfde 

wethouder. 
- Henk: abonnement op beschermd wonen zijn interessante stukken voor de werkgroep GGZ. 
- Joke: voorstelling van nieuwe wethouder na de vakantie gewenst. 
- Integrale aanpak nodig tussen sport en bewegen en sociaal domein. 
- Professionals in welzijn, zorg en sport. 
- Buurtsport coaches en sport aanbieden buurtsport coach is de subsidie van het Rijk. 

 
Volgende vergadering is maandag 12-09-2022 om 9:00 - 12:00 

 


