
Notulen Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 
Maandag 14 Maart 2022 
Teams vergadering 
09:00u. – 12.00uur 
Aanwezig: Katy, Jaap, Nick, Bianca, Els K, Rob, Henk, Koos, Joke  
Afwezig: Tineke, Jacinta, Els S 

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

- Nieuwe sollicitatie aanstaande Marianne van Capel 
- Koos Visser sluit zich aan bij de werkgroep ouderen  
- Henk van Zandwijk heeft nog geen vaste werkgroep  

2. Notulen 07-02-2022 

Besproken en vastgesteld 

3. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 

Werkgroep Werk en inkomen (Nick en Tineke) 
Het ongevraagde advies over de collectieve zorgverzekering wordt waarschijnlijk overgenomen. 
Freke Kerkvliet is daar nu mee bezig.  
De energietoeslag voor minima was €200, maar wordt waarschijnlijk hoger. 
Er komen extra middelen voor het ondersteunen van kwetsbare huishoudens. 
Dit gaat waarschijnlijk op aanvraag, daar wordt nog invulling aan gegeven. 
Vanuit het rijk komen de financiele middelen, maar de gemeente bepaald hoe dat uitgevoerd wordt. 
 
Joke wil aan Bertus Mertens vragen of hij de adviesraad kan vertellen welke middelen, regelingen en 
subsidies de gemeente beschikbaar heeft voor de inwoners, m.b.t. verduurzaming en de energierekening. 
 
Freke Kerkvliet zal taken van Rob Meijer overnemen omdat deze minder zal gaan werken. 
Mathilde Molenaar neemt zijn werk m.b.t. jeugd over. 
 
Werkgroep Medelanders (Joke) 
De gemeente is druk bezig met de opvang van Oekraïners, stichting leergeld is daarbij betrokken. 
Joke heeft hierover contact gehad met Carla Punt. 
 
Er zijn twee vormen van opvang: voor statushouders en vluchtelingen. 
Statushouders krijgen een woning via de gemeente. (COA) 
Voor Oekraïners is/komt er crisisopvang beschikbaar. Zij worden ondergebracht in als noodopvang 
ingerichte woningen, voor een half jaar, met verlenging. Er is een team dat deze operatie voorbereidt. 
Momenteel worden ongeveer 75 mensen in Nieuwkoop opgevange, dat worden er mogelijk 350. 
Mensen die hun eigen woning openstellen voor de opvang van Oekraïners moeten zich melden bij de 
gemeente. Hier zijn vergoedingen voor beschikbaar. 
Kinderen krijgen z.s.m. contact met jeugd en gezin en onderwijs. 
Op de site van Nieuwkoop is te vinden waar men zich kan melden als iemand hulp kan bieden, in de vorm 
van hulpmiddelen of onderdak. 
 
Werkgroep GGZ (Rob en Jacinta) 
8 februari is Rob aanwezig geweest bij een bijeenkomt van een klankbordgroep over wonen met 
ondersteuning in Alphen a/d Rijn. 5 april is er een volgende bijeenkomst. 
Deze klankbordgroep bestaat uit GGZ, professionele aanbieders, beleidsmedewerkers en adviesraden. 
 
Het gaat hier niet om een aanbesteding, de gemeenten stellen geen gunningscriteria op, maar voorwaarden. 
Alle aanbieders die aan de voorwaarden voldoet, en dit kunnen aantonen, mogen meedoen. 
Het gaat niet persé om de beste kwaliteit verhouding. 



De bedoeling van de klankbordgroep is om deze voorwaarden voor de aanbieders mede op te stellen 
De klankbordgroep heeft een brainstorm uitgevoerd over de minimum eisen, het ging daarbij vooral over het 
voordeel vanuit het perspectief van de cliënten. 
 
Er staan momenteel tientallen mensen op een wachtlijst. Daarnaast is er onvoldoende zicht op de 
wachtlijsten en de beschikbare plekken. Er is verbetering nodig, dit blijft dus een belangrijk aandachtspunt. 
 
De adviesraad zou navraag kunnen doen over de urgentieregeling.  
Rob zal gaan overleggen met de leden van de andere adviesraden. 
 
Werkgroep Ouderen (Henk, Jaap, Els K, Koos) 
Er zijn nog steeds vrijwilligers welkom voor de welzijnsbezoeken. 
De welzijnsbezoeken en de terugkoppelingen verlopen nog steeds goed. 
De thema's veiligheid, preventieve valcursus, eigen huis en tuin komen aan bod. 
De burgemeester en wijkagent gaan langs alle organisaties, zij zijn al bij een aantal op bezoek geweest. 
Arie van Wijk is veiligheidsadviseur van de gemeente en Bart Buis houdt zich bezig met de openbare 
omgeving. 
 
Algemeen 
Voortaan wordt er van de werkgroepen verwacht dat zij een kort verslagje of hoofdpunten, aan Nick sturen, 
zodat hij weet wat er speelt en hier de agenda op kan aanpassen. Uiterlijk een week voor de vergadering, 
dan stelt Nick de agenda op. 
 
Els K. en Koos zijn bij Marit geweest om te praten over Tom in de buurt. 
Zij zouden graag het contract willen zien om te weten wat er van TIDB kan worden verwacht. 
Wat leveren zij, waar hebben de mensen recht op en hoe zit het met de verantwoording. 
Nick en Katy zullen uitzoeken of dit contract beschikbaar is voor de adviesraad. 
Kennismaking/gesprek met Tom in de Buurt? 
 
Bibliotheek 
De bibliotheek bied services aan door vrijwilligers, die hulp met de computer aanbieden of boeken brengen. 
Mensen die gebruik willen maken van deze service, moeten eerst lid worden van de bibliotheek voor €53 per 
jaar. Koos wil voorstellen aan de gemeente om een tijdelijk gratis proeflidmaatschap aan te bieden. 
Daar kan eventueel een ongevraagd advies over worden gegeven. 
In Nieuwveen komt ook een IKC. IKC's hebben schoolbibliotheken, misschien kunnen daar ook een deel 
voor volwassenen worden ingericht. Ongevraagd advies?  

5. Ingekomen stukken, aankomende bijeenkomsten en ontwikkelingen 

vanuit de gemeente/gemeenschap 

Doorgenomen en besproken 

6. Deelgenomen bijeenkomsten 

Doorgenomen en besproken 

7. Uitgaande stukken 

Geen 

8. Actielijst 

Besproken en bijgewerkt 

9. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

Volgende vergadering is maandag 25-04-2022 om 9:00 - 12:00 


