
Notulen Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 
Maandag 17 oktober 2022 
Gemeentehuis Nieuwveen, raadzaal 
09:00u. – 12.00uur 
Aanwezig: Jaap, Nick, Bianca, Jacinta, Tineke, Els S (digitaal, niet volledige 
vergadering), Els K, Rob, Henk, Koos, Joke, Marianne 
Vanuit gemeente: Katy. 
Gast: Bertus Mertens. 

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

 
Voorzitter opent de vergadering. 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Geen mededelingen. 

2. Energietransitie/verduurzaming – Bertus Mertens 

Volgt nog in een apart document inclusief presentatie. 

3. Notulen 12-09-2022 
 
Blz 1: 
Voedselbank, uitdeellocatie gewijzigd, was parkeerplaats bij de kerk op de achterweg, is nu de parkeerplaats 
bij de AH, anoniemer en fijner voor mensen. 
 
Blz 1: 
Ido = informatiepunt digitale overheid 
 
Blz 3: 
Kpi = kritische prestatie indicator 
 

4. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 
 
Werkgroep Werk en inkomen (Nick en Tineke) 
Cliëntenraad Ipse benaderd i.v.m. vraag ouder, nog geen reactie. 
 
Werkgroep Medelanders (Joke) 
Update gestuurd door Joke, korte uitleg hierover, er zijn een aantal zorgpunten, met name bij Oekraïners, 
wonen in panden die niet voor langdurig verblijf geschikt zijn, verblijf gaat langer duren, ze waren van plan 
terug te gaan, maar door ontwikkelingen is er steeds meer de vraag om hier te gaan werken en een leven 
hier op te bouwen? 
Cijfers doorstroming naar werk/scholing opvragen bij Elly Loos of Anneloes Hansen. 
 
Werkgroep GGZ (Rob en Jacinta) 
Wij zijn nog steeds bezig met het vraagstuk wat te doen indien mensen/inwoners verwarde mensen 
tegenkomen op straat, hoe te handelen. 
Er staat een afspraak met de Directeur van Tom in de Buurt voor aanstaande vrijdag (21-10), volgende keer 
hierover terugkoppelen naar de andere leden van de ASD. 
Verder belangrijk om meer bekendheid aan de ASD te geven via bijvoorbeeld Nieuwkoop nieuws, we kunnen 
artikelen aanleveren via Katy/Marion die het in Nieuwkoop Nieuws kunnen laten plaatsen. 
 



Werkgroep Ouderen (Henk, Jaap, Els K) 
Geen nieuws 
Vanavond info avond over Alzheimer in De Rank, stond in omroeper. 
 
Werkgroep Inwoners met een beperking (Tineke, Nick) 
Tineke maakt zich zorgen over de energieprijzen. Inwoners kunnen de energietoeslag aanvragen maar niet 
iedereen. Helaas heeft de gemeente hier geen invloed op kunnen wel signaleren en terugkoppelen aan Den 
Haag. 
Nick is begonnen met het schouwen van de horeca met de PGSN (Platform Gehandicapten en Senioren 
Nieuwkoop). 
Koos: bibliotheek aan huis, subsidie, Renske vd Peet verantwoordelijk voor, wat is er gebeurd? 
Nick: advies uitgebracht, afwachten op reactie en beslissing. 
Koos: schouw openbare ruimte wie te benaderen, Martien van Noordenburg van de PGSN. 
 
Werkgroep Mantelzorgers en Vrijwilligers (Els K, Koos) 
Els: afgelopen Zaterdag was er zorgmarkt in Parola in Langeraar, was veel interesse, mensen wisten niet 
dat zij zoveel dingen deden of dat er zoveel mogelijk was. 
Mantelzorgers dienen zich aan te melden bij Tom in de Buurt zodat die een overzicht heeft van alle 
mantelzorgers in de gemeente Nieuwkoop, sommige personen realiseren zich niet dat ze mantelzorg 
uitvoeren. Verder wordt altijd bij welzijnsbezoeken gevraagd of men mantelzorg geeft of ontvangt. 
 
Werkgroep Vervoer (Bianca) 
Nieuwe vervoerder Regiotaxi per 01-01-2023 (Firma Noot). 
 
Werkgroep Jeugd (Els S) 
Els: Deelgenomen aan Webinar van de koepel. Zeer interessante Webinar, goede punten en wijzer van 
geworden. 
Stukken Webinar meegenomen naar Mathilde Molenaar, zij heeft wat dingen overgenomen voor nieuwe wel 
of geen aanbesteding. 
Marianne heeft deelgenomen aan een Webinar over opvoeden. Over normalisatie jeugdhulpverlening, als 
het kind eenmaal hulpverlening krijgt kom je er niet meer vanaf. Hoe kun je meer gebruik maken van je 
sociale netwerk om niet afhankelijk te zijn van hulp, die is soms te zwaar en niet nodig, kan ook wel eens 
goedkoper. 
 
Oude Webinars zijn terug te kijken op: Welkom op de website van de Koepel Adviesraden Sociaal 
Domein | Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
 
Overgang van 18- naar 18+ is en blijft een heet hangijzer. Een goede onderbouwing en indicatie is in dit 
geval erg van belang. Ook belangrijk is dat het per persoon bekeken moet worden, maatwerk. 
 
Els en Marianne hebben binnenkort een afspraak bij centrum jeugd en gezin (CJG). 

5. WMO cliëntenervaringonderzoek – Bianca den Outer 

 
Vervalt. 

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

Doorgenomen en besproken 

7. Deelgenomen bijeenkomsten 

Doorgenomen en besproken 
 



8. Uitgaande stukken 

Doorgenomen en besproken 
 

9. Actielijst 

Besproken en bijgewerkt 
 

10. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

 
Volgende vergadering is maandag 28-11-2022 om 9:00 - 12:00 

Rondvraag: movisie tijdschriften om uit te ruilen en lezen 

Sollicitatiecommissie voor de vacature voorzitter Adviesraad Sociaal Domein: 

Joke, Koos, Rob, Tineke, Nick en iemand vanuit gemeente (Marion) 


