
Notulen Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 
Maandag 23 Januari 2023 
Gemeentehuis Nieuwveen  
09:00u. – 12.00uur  
Aanwezig: Jaap, Nick, Bianca, Tineke, Els S, Els K, Rob, Henk, Koos, Joke. 
Vanuit gemeente: Marion, Katy.  
Gast: - 
Afwezig: Jacinta, Marianne, Carla. 

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

Carla is helaas verhinderd, zij zou wat komen vertellen over Noodfonds ONE, Joke neemt het van haar over. 
 
Punten toevoegen aan Agenda:  
-docu alert 
-Advies nieuwe verordening leerlingen vervoer 

2. Noodfonds ONE – Joke 
 
Carla zal hier later dieper op ingaan, voor nu zal Joke het kort bespreken. 
 
De afkorting ONE staat voor Omzien Naar Elkaar in Nieuwkoop. Volledig het het Noodfonds ONE. 
Het is een gezamenlijk verband met de kerken, Carla zit in het bestuur van dat noodfonds. 
Zij heeft zich bezig gehouden om schuldhulpmaatjes binnen Nieuwkoop te realiseren. 
Er zijn ongeveer 9 schuldhulpmaatjes geslaagd, en 2 die gezamenlijk zijn ingezet. 
Het is een preventieve vrijwillige taak, een voorland voor professionele hulpverlening. 
Soms kan de client door het voorwerk van een maatje al zelf verder aan de slag. 
Het noodfonds wil de maatjes nu ook in gaan zetten voor jongeren. 
Het wordt gezamenlijk gesubsidieerd vanuit de gemeente. 
 
Met Kwadraat is een vroegsignaleringscontract afgesproken, zij ontvangen signalen vanuit de verhuurders, 
energiemaatschappijen of banken. Kwadraat kan dan hulp aanbieden via de schuldhulpmaatjes. 

3. Notulen 28-11-2022 + Jaarverslag 2022 

Geen opmerkingen, hierbij vastgesteld 
 
Het afscheid van Jaap is een goed moment om aandacht te besteden aan de communicatie over de ASD.  
Er kan dan een interview met Jaap worden gehouden en een nieuwe voorzitter kan worden voorgesteld. 

4. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 

 
Werkgroep: Werk en Inkomen 
Nick en Tineke hebben een afspraak gehad met Elly Loos en Freke Kerkvliet. 
Daar hebben zij o.a. schuldhulpmaatjes en Oekraïense vluchtelingen besproken. 
Opvang komt vóór begeleiding naar werk. 
Nieuwkoop moet samen met andere gemeenten plannen maken voor een grote AZC, voordat er vanuit de 
overheid verplichtingen komen. Grootschaligheid is belangrijk vanwege veiligheid. 
 
Werkgroep: Medelanders 
Plan inburgering participatie (PIP) voor statushouders is onderdeel van de inburgeringswet. 
Hiervoor zijn drie categorieën 

- Leren meedoen met de samenleving – via Tom in de buurt 



- Vrijwilligerswerk - via Rijnvicus 
- Trainingsactiviteiten - via Rijnvicus 

 
Veel Oekraïners wonen nu in panden, die mogelijk na 1 maart door de eigenaren worden opgeëist, tot die 
tijd is er een garantie dat ze daar kunnen verblijven. Er zullen flexwoningen worden ontwikkeld. 
 
Veel statushouders zijn niet digitaal vaardig, en ervaren problemen hiermee, veel wordt digitaal en online 
geregeld. 
 
Werkgroep: GGZ 
Rob en Jacinta hebben een afspraak gehad met de directeur van Tom in de buurt. 
Zij hebben de huidige stand van zaken besproken. 
Mensen weten niet wie Tom in de buurt is, het leeft nog niet genoeg, daarom kan/moet er vaker over worden 
gepubliceerd in de lokale media. Bij de welzijnsbezoeken worden folders meegegeven, met informatie over 
Tom in de buurt. 
 
Tom in de buurt: 
Wel: wet WMO, hulp bij opvoeding, 18+ 
Niet: jeugd, werk en inkomen, participatiewet 
 
De adviesraad van Tom in de buurt doet momenteel nog niets, het moet nog op gang komen. 
Wat hier in de ASD besproken wordt kan Henk meenemen in die adviesraad. 
 
Via Nieuwkoop Nieuws kan aandacht voor bepaalde onderwerpen (van de ASD) worden gevraagd. Als we 
iets te vertellen hebben, dan kan dat via dat kanaal worden gedaan. 
 
Werkgroep: Ouderen 
Bij deze bezoeken geven mensen aan rond te kunnen komen, maar het is mogelijk dat mensen snel de 
neiging hebben om door te geven dat alles goed gaat. De cijfers die mensen geven, zijn zelden onder 8. 
Eventuele signalen worden doorgegeven aan de gemeente, indien contact nodig is. 
 
Werkgroep: Inwoners met een beperking 
Het schouwen in de horeca door PGSN is inmiddels afgerond. 
De toegankelijkheid van het IKC is ondanks de aandacht, niet helemaal in orde. 
Voor de nieuwe IKC in Nieuwveen kan dat worden voorkomen, openbare gebouwen moeten voor iedereen 
toegankelijk zijn. 
Via denkmee kunnen mensen, dus ook de ASD leden, extra aandacht vragen voor toegankelijkheid bij dit 
project. 
 
De ASD kan een ongevraagd advies opstellen om extra aandacht te vragen aan levensloopbestendigheid bij 
nieuwbouw. 
 
Werkgroep: Mantelzorgers en vrijwilligers 
Op de dag van de vrijwilliger, krijgen veel vrijwilligers een bedankje van de organisatie. De leden van de 
adviesraad sociaal domein Nieuwkoop tot op heden niet. Hier mag meer aandacht voor komen. 
 
Werkgroep: Vervoer, Energietransitie 
Bianca heeft een voorstel voor een ongevraagd advies m.b.t. koppelkansen bij toekomstige zonnevelden. 
Het advies is inmiddels verzonden. 
 
Werkgroep: Jeugd 
Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem werken samen om Jeugdhulp te regelen, dit moet in 
Februari rond zijn.  
Er is een klankbordgroep met ervaringsdeskundigen samengesteld. Ouders en jeugd zijn daarbij betrokken, 
maar niet in de groep zelf. 
Een aandachtspunt bij de scholen zijn sociale omgangsvormen, in het voortgezet onderwijs escaleert het 
regelmatig bij leerlingen. 



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 

9. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

 

Volgende vergadering is maandag 06-03-2023 om 9:00 - 12:00 

 


