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   Adviesraad Sociaal Domein    
 

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 12 juli 2018 

 

Aanwezig: dhr. Beringen, dhr. v. Dijk, dhr. Horst, mevr. Jongeling, mevr. v.d. Kant, dhr. de Koe, 

dhr. Lasut, mevr. Mooijenkind, dhr. Mulder, mevr. v.der Pol, mevr. de Ronde, dhr. Selten (vz), 

dhr. Verhaak en dhr.van Zoelen 

 

Afwezig met berichtgeving: mevr. Hage en dhr. Poppe 

 

Notuliste: mevr.Hogendoorn 

 

1. Opening door de voorzitter  

De voorzitter opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder mevr. 

Ruis, die een presentatie gaat geven over haar werkzaamheden als verhuisadviseur bij de 

organisatie Stade. De voorzitter deelt tevens mede dat na deze presentatie mevr. Joosten van de 

gemeente een presentatie zal geven over het programma Geldwijs. 

 
   2. Presentaties van mevr. Ruis en mevr. Joosten  

Mevr. Ruis was voornemens te starten met een filmpje, maar omdat er problemen zijn met de 

apparatuur geeft zij aan dat dit filmpje op de site van Stade later te bekijken valt, hetgeen zij 

eenieder aanbeveelt. Aansluitend neemt mevr. Ruis aan de hand van haar (bijgaande) 

powerpoint-presentatie de ASD mee in de werkzaamheden van de verhuisadviseur. Door een 

aantal leden wordt teruggegeven dat zij gemerkt hebben dat het versturen van een brief veel 

onrust teweegbrengt bij de desbetreffende inwoner.  Mevr. Ruis vraagt verdere input en zegt toe 

de ingebrachte suggesties mee te nemen. 
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Mevr. Joosten deelt mede dat zij programmamaker is van het armoede en schuldenbeleid in de 

gemeente Nieuwegein (transformatieprogramma Geldwijs). Geldwijs is als laatste 

transformatieprogramma toegevoegd aan de totale agenda. Mevr. Joosten neemt aan de hand 

van haar presentatie de ASD mee, waarbij zij laat zien wat er de afgelopen tijd opgezet en 

gedaan is m.b.t. het armoedebeleid en wat de plannen zijn voor de (nabije) toekomst. Hiervoor 

zijn een viertal sporen uitgezet, waarvan ook uitgeprinte versies uitgedeeld zijn.  

http://prezi.com/h0ka_zsvwwht/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

De ASD houdt in de gaten of er op verzoek of op eigen initiatief te zijner tijd een advies 

uitgebracht kan worden rondom dit programma. 

 
 3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Mededelingen, inkomende, uitgaande post 

De voorzitter deelt mede dat de ASD een bijdrage heeft gegeven aan het goede doel dat de 

scheidende wethouders hadden opgegeven. Voor dhr. Snoeren is dat de Stichting School’s cool 

Lekstroom en voor dhr. Stekelenburg is dat de K4N (Kledingbank). 

http://prezi.com/h0ka_zsvwwht/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Vanavond is er op de gemeentewerf een raadsinformatiebijeenkomst over Geynwijs, waarbij het 

accent zal liggen op de interne organisatie, hetgeen voor de ASD iets minder interessant is.  
 

5. Concept verslag vergadering 31 mei j.l.  

Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er geen op- en/of aanmerkingen. Hiermee wordt het verslag 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

 6. Wethoudersoverleg 29 juni 

Dit agendapunt wordt in de rondvraag meegenomen. 

 

 7 t/m 10 Diverse agendapunten 

Besloten wordt om gezien de tijd deze agendapunten niet te behandelen en over te gaan tot de 

rondvraag en hierna de vergadering te sluiten. 

 

 11 Rondvraag 

Dhr.Horst: deelt mede dat de werkgroep WTP de voorzitter graag wil uitnodigen voor de 

eerstvolgende vergadering van de werkgroep. De voorzitter vindt i.v.m. zijn vakantie dit na 20 

augustus een prima idee. Dhr. Horst wil graag dat de Nieuwsbrief Nieuwegein voortaan 

geagendeerd wordt voor de ASD vergadering. 

Dhr.Zoelen: de werkgroep jeugd heeft een kennismakingsgesprek met de nieuwe 

programmaleider Jeugd – mevr. M.Eijkman gehad. Het schrijven van de notitie beleidskader 

jeugd is nog steeds in de maak, hetgeen nu wel de hoogste prioriteit heeft. De verwachting is dat 

na de zomer dit beleidskader richting ASD zal komen met het verzoek hierover een advies uit te 

brengen. Aan dit beleidskader zal ook een aantal uitwerkingsplannen toegevoegd worden. Wat 

opvalt is dat van het eigen, preventieve beleid vanuit de gemeente weinig terug te vinden is. In 

dit gesprek was dat als opmerking voor de gemeente herkenbaar.   

Dhr.Lasut: er heeft een prettig gesprek plaatsgevonden met mevr. Smiesing van MOvactor. De 

inhoud van dit gesprek wordt meegenomen bij het verder uitwerken van het programma 

Eigenwijks positieve gezondheid.  

Mevr.Mooijenkind: de kennismaking met de nieuwe wethouders heeft op 29 juni j.l. 

plaatsgevonden. Het was een heel prettig gesprek, waarbij de wethouders aangaven dat er veel 

op ze afkwam, maar dat ze ook heel veel zin hebben om aan de slag te gaan. Mevr. Eggengoor 

heeft een bewuste keuze gemaakt voor de combi van de portefeuilles armoede en economie. 

Dhr. Kuiper maakt zich er sterk voor om veel aandacht aan de jeugd te geven, dat tot nu toe een 

onderschat item is. Mevr. Schouten had in het voorgesprek aangegeven dat de invulling van 

MOvactor een belangrijk thema zal worden de komende tijd. Vraagpunt daarbij is of 

welzijnsbevordering  in Nieuwegein wel of niet goed loopt.  

Mevr. v.der Pol: deelt mede dat er een beetje onrust is in de wijk Zuilenstein m.b.t. het parkeren 

en de benadering van de problematiek m.b.t. verwarde personen.  

Mevr.Hogendoorn: in de volgende ASD vergadering van 6 september zal dhr. Peters van de 

gemeente een presentatie geven. 

Dhr.Verhaak: er is bij wethouder Eggengoor aandacht gevraagd voor het feit dat op 1 november 

er een beleidsplan van de combinatie schuldhulp en verwarde mensen moet zijn. Mevr. 

Eggengoor neemt deel aan het overleg van het dagelijks bestuur van de WIL en dhr. Adriani doet 

dit voor het algemeen bestuur van de WIL. In verband met het 5 jarig bestaan van de WIL is er 

een boekje verschenen, waar o.a. gepleit wordt voor eerdere uitbetaling in de maand van de 

uitkering en niet op de laatste dag van de maand. 

Dhr. de Koe: deelt mede dat de Daltonschool UniQ gaat sluiten per 1 augustus. Een 

buurtbewoner heeft het initiatief genomen om een brief naar de gemeente te sturen met de 

vraag, wat er nu gaat gebeuren. De buurtbewoners willen graag betrokken worden bij het 

vervolg. De ASD blijft dit volgen.  

 

De voorzitter dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en wenst, voor zover van 

toepassing, een goede vakantie. Om 21.50 uur wordt de vergadering gesloten. 

 


