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  Adviesraad Sociaal Domein 

 

Concept verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 15 maart 2018 

 

Aanwezig: dhr.Beringen, dhr. v. Dijk, mevr. Hage, dhr. Horst, mevr.v.d. Kant, dhr.Lasut, 

mevr. Mooijenkind, mevr. v.der Pol, dhr. Poppe, mevr. de Ronde, dhr. Selten (vz), dhr. Verhaak 

en dhr.van Zoelen 

 

Afwezig met berichtgeving: mevr. Jongeling en dhr. Mulder 

 

Notuliste: mevr.Hogendoorn 

 

1.+2. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda  
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder 

mevr. de Reeper. Zij maakt van de gelegenheid gebruik om een keer een ASD vergadering bij te 

wonen met de motivatie om mogelijk in de nabije toekomst een rol te gaan vervullen voor de 

ASD. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

   3.Mededelingen, inkomende, uitgaande post 

 De voorzitter deelt mede dat er geen verslag van de vorige bijeenkomst is. Deze vergadering 
was meer een heidag/brainstromsessie waarin gekeken is hoe de ASD in de nabije toekomst 
gaat functioneren. Er is wel een notitie gemaakt die bij punt 7 aan de orde zal komen.  

 Er is nog een vacature in de ASD. Het profiel hiervoor is, dat er op zoek gegaan wordt naar 
iemand, die zich bezighoudt met participatie op het gebied van armoede en 
schuldhulpverlening. Hierbij is het inbrengen van ervaringsdeskundigheid ook een belangrijk 
item. Doordat het plaatsen van advertenties niet een volledig gewenst resultaat oplevert, is er 

nu contact gelegd met de Alg.Hulpdienst en het Leger des Heils. Dit wordt eerst even 
afgewacht en hopelijk is er in de volgende vergadering hier meer over te zeggen. 

 De voorzitter deelt mede dat met dhr.Peters afgesproken is dat hij in de volgende ASD 

vergadering kenbaar wil maken aan de ASD, waar de gemeente mee bezig is en waar de 
gemeente nu staat en hoe verder gewerkt zal worden. Hopelijk is er dan ook wat meer bekend 
over de collegeonderhandelingen/volgend college.  

 Het wethoudersoverleg van 23 maart zal geen doorgang vinden, tenzij wethouder Snoeren van 
gedachten wil wisselen over het programma Kansen voor de jeugd.  

 Dhr. Verhaak deelt mede dat de benoeming van de zittende leden van de cliëntenraad van de 
WIL uit Nieuwegein in mei a.s. verlengd gaat worden. 

 

4. Procedure benoeming vicevoorzitter 
De voorzitter deelt mede dat 1 kandidaat zich beschikbaar heeft gesteld voor het 

vicevoorzitterschap. Dit is mevr. Mooijenkind. De voorzitter vraagt of er behoefte bestaat om 

zich nu te beraadslagen over de procedure en/of kandidaat? Omdat hier geen behoefte aan 

bestaat, wordt mevr.Mooijenkind met algemene stemmen gekozen tot vicevoorzitter en van 

harte gefeliciteerd met het aanvaarden en vervullen van deze rol. 

 

5 Bespreken jaarverslag ASD 2017 

Dhr. Horst ziet graag dat in het jaarverslag bij de 2 onderwerpen die eruit gelicht worden 

toegevoegd wordt dat de essenties van het advies opgenomen wordt. Graag wat concreter en 

inhoudelijk wat meer zichtbaar/meetbaar. Ook belangrijk is dat bij het afschaffen van de 

openbare vergaderingen in de wijk er een alternatief benoemd wordt over hoe de burgers te 

bereiken.  
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Dhr.Poppe geeft aan dat er mogelijk in de Molenkruier aandacht gevraagd wordt in de agenda 

voor de ASD vergaderingen. Eveneens voor het feit dat de website operationeel is en dat het 

jaarverslag 2017 beschikbaar is. 

Dhr. Verhaak mist in het jaarverslag de getrapte problematiek m.b.t. Werk en Inkomen waar 

sprake is van een samenwerkingsverband met de WIL. 

Dhr.Beringen vraagt zich af wat de reden is dat de samenstelling ASD bepaald is per april 2017 

en niet eind van het jaar? Afgesproken wordt dat  er een overzicht wordt gemaakt per  

31 december 2016 en per 31 december 2017.  

De voorzitter deelt mede dat het financieel verslag en begroting voor 2018 zijn goedgekeurd 

binnen het gemeentehuis, waarbij het budget gehandhaafd is. De voorzitter vraagt met name 

aandacht voor de post scholing/congressen/symposia etc. om van het budget gebruik te maken. 

Dhr.v.Dijk doet de suggestie om een deel van het budget te kunnen gebruiken voor het laten 

uitvoeren van een second opinion om zich te laten adviseren bij het uitbrengen van adviezen, 

zodat de ASD zich wat steviger kan positioneren richting college. Het jaarverslag wordt hiermee 

vastgesteld, waarbij de opmerkingen/suggesties verwerkt zullen worden (jaarverslag is inmiddels 

verstuurd naar het college). 

 

 6. Concept advies ASD inrichting toekomstige Wsw  

De Poppe informeert of de organisatie, die nu nieuw opgericht wordt erop gericht is om de 

huidige medewerkers aan het werk te houden of dat het ook de bedoeling is dat er nieuwe 

medewerkers aan toegevoegd worden? Dhr. Verhaak deelt mede dat dit voor beide categorieën 

geldt. Het pand in IJsselstein wordt door de gemeente IJsselstein gekocht en de nieuwe Stichting 

huurt alleen de vierkante meters die nodig zijn. Nadelig verschil is voor rekening van de 

gemeente IJsselstein.  

Gemeente Nieuwegein wil i.t.t. de andere regiogemeentes dat iedereen die op de een of andere 

manier in aanmerking komt voor beschut werken in dienst komt van de gemeente Nieuwegein. 

Vervolgens wordt er gekeken waar de persoon daadwerkelijk gestationeerd wordt.   

Er wordt uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld rondom de Wsw en bestaande kennis, 

informatie gedeeld waarbij als belangrijkste punten/aanpassingen voor het advies genoemd 

worden: 

- aanscherpen/concretiseren van de ambitie, omdat het nu in de stukken redelijk 

ruim/vrijblijvend is geformuleerd 

- benaming nieuwe wsw’ers gaat gewijzigd worden in de terminologie beschut geïndiceerde 

werknemers, omdat er geen sprake meer is van nieuwe wsw’ers 

- in het kader van de nieuwe wet op de privacy, die in mei 2018 komt is het belangrijk hoe om 

te gaan met de privacygegevens. Nu is het mogelijk nog te vroeg om dit in de gaten te 

houden, maar wel belangrijk om dit item te blijven volgen, mede m.b.t. het ontschotten 

- het inzetten van extra financiële middelen mag niet ten koste gaan van de investeringen van 

de uitgaves in het sociaal domein (begeleiding etc.). 

De voorzitter zegt toe dat hij in samenspraak met dhr.v.Dijk en Verhaak hetgeen ter tafel is 

gekomen zal aanpassen/toevoegen, waarna het advies aan het college gestuurd zal worden (is 

inmiddels op 20 maart j.l.gebeurd).  

 

 7. Vervolg ASD vergadering 1/2/’18 en notitie 15/3/’18 

De voorzitter is benieuwd of de aanwezige leden hetgeen in de notitie opgenomen is herkennen 

en hoe de afwezige leden aankijken tegen de notitie? Dhr. Lasut deelt mede dat hij van de 

heidag verwacht had dat er wat dieper op de “materie” ingegaan zou worden en dat er een plan 

uit zou komen, welke richting we uitgaan. De werkgroep Zorg en Welzijn heeft de bijeenkomst 

meer gezien als een brainstormmoment en dat er geen concrete afspraken gemaakt zijn. Het zit 

nu meer in plannen en in hoeverre zijn deze realiseerbaar? Het doel is hoe bereikt de ASD de 

burger en dat is op dit moment nog niet concreet. Dhr. Horst merkt op dat hij tijdens de 

bijeenkomst heel enthousiast was over de gelanceerde ideeën, maar gaandeweg de tijd is hij dat 

een beetje kwijt geraakt.  

Dhr.Zoelen geeft aan dat hij het als een kapstok ziet en wat betreft de actieplannen heeft hij de 

indruk dat dat verder uitgewerkt gaat worden in de desbetreffende werkgroepen.   
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De voorzitter benoemt nog een keer dat het nu de bedoeling is dat het opgeroepen enthousiasme 

en de daaruitvoortkomende  ideeën, die in de vorige vergadering naar voren kwamen, opgepakt 

worden en de desbetreffende werkgroepleden aan de gang gaan. 

Belangrijk is dat de bewoners erbij betrokken worden. Met elkaar is er van gedachten gewisseld 

en zijn er wat suggesties op tafel gekomen. Hierbij is belangrijk dat de ambitie en het doel naar 

de desbetreffende burgers duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Hierbij is ook belangrijk dat de ASD 

geen individuele problemen van de burgers kan oplossen, maar wel problemen signaleren en 

adviseren. De input is te vinden bij de individuele burger en de groepen die deze inwoners 

vertegenwoordigen. De voorzitter geeft aan dat b.v. bij het programma Kansen voor de jeugd 1 

specifiek thema concreet uitgewerkt kan worden, zodat het niet te algemeen blijft. Het startpunt 

is dat het verdere actieplan vanuit de huidige werkgroepen uitgewerkt wordt. Bij alle 

onderwerpen zijn er dwarsverbanden met andere onderdelen van het sociaal domein, waardoor 

ook enthousiaste overige leden kunnen aansluiten. 

Mevr. de Ronde geeft aan dat in een komend actieplan ook belangrijk is om een inventarisatie te 

maken van de lopende thema’s met als doel dit in de gaten te houden hoe de desbetreffende 

ontwikkelingen hieromtrent zijn. Als voorbeeld noemt zij het koersdocument City, waarbij de 

vraag is in hoeverre wordt het sociaal domein daarin geborgd? De ASD moet alert blijven. De 

voorzitter voegt nog toe dat er ook ruimte moet blijven voor gevraagde adviezen, zoals op dit 

moment een advies is gevraagd voor de inrichting toekomst Wsw. 

Er kunnen ook mensen buiten de ASD betrokken worden, die tijdelijk mee participeren in de een 

of andere taakgroep, waarbij het belangrijk is dat zo’n persoon een concrete opdracht krijgt.  

Doordat een van de thema’s die opgepakt gaat worden armoedeproblematiek is deelt dhr. 

Verhaak mede dat de WIL bezig is met een pilot volgens het model Nijmegen betrekking 

hebbend op de schuldenproblematiek (verborgen schulden). Mevr. Mooijenkind deelt mede dat zij 

samen met mevr. v.d. Kant begin april naar een congres over schulden en armoede gaat. 

Afgesproken wordt dat naar aanleiding van dat congres er een actielijst opgesteld gaat worden.  

Mogelijk dat dhr. v. Dijk en/of dhr. Verhaak zich ook aansluit, omdat er vorig jaar al wat 

verkennende gesprekken met het Leger des Heils zijn gevoerd over deze problematiek. Deze 

problematiek geldt zowel voor kinderen als volwassenen. Ergens in april komt hierover een plan. 

De voorzitter wil de kar gaan trekken rondom het thema Eigenwijks, positieve gezondheid. 

Mevr.Mooijenkind voegt hier aan toe dat binnenkort er een vrijwilliger van het vrijwilligershuis 

komt praten met de werkgroep zorg en welzijn. 

De voorzitter vraagt tenslotte aan de ASD leden, die op dit moment geen extra werkzaamheden 

hebben, of die na willen denken over de vraag “hoe kunnen we Geynwijs blijven volgen”.  

 

8. Raadsbesluit 22 februari j.l. Geynwijs 

Het is bekend dat besloten is dat de structuur van Geynwijs veranderd wordt. Inmiddels is er een 

afdelingshoofd benoemd is, die in mei gaat starten.  

  

9. Rondvraag 

Gezien de tijd wordt in de rondvraag de agendapunten 9 t/m 12 in 1 keer besproken. 

Mevr. v.d. Kant geeft als signaal: er is in de ASD vergadering ooit een verhuismakelaar 

(mevr.C.Sadee van Stade Utrecht) geweest. Nu blijkt dat zodra er ”iets” aan de hand is in de 

categorie sociale huurwoningen de verhuismakelaar op het toneel verschijnt met de vraag of de 

mensen willen verhuizen naar een duurdere woning en dat geeft enorm veel onrust. De vraag 

wordt voorgelegd aan de werkgroep wonen en toegankelijkheid met het verzoek of zij zich 

zouden willen verdiepen in dit onderwerp? Ook zal er navraag binnen de gemeente gedaan 

worden hoe de stand van zaken op dit moment is. (mevr.Petter van de gemeente heeft 

toegezegd dat zij navraag zal doen bij de verhuismakelaar en terugkoppeling zal geven aan de 

ASD).   

Dhr.Lasut: is benieuwd wie van de ASD leden de afgelopen tijd de wijknetwerkbijeenkomsten 

heeft bijgewoond? Dhr. Horst deelt mede dat hij altijd naar de bijeenkomsten van Batau Noord 

en Zuid gaat. Dhr. Verhaak deelt mede dat hij vicevoorzitter is van wijknetwerk Fokkesteeg.  

Dhr. Mulder is voorzitter van wijkplatform Zuilenstein/HuisDeGeer/Blokhoeve. 



4 

 

Dhr.Lasut voegt toe dat hij de terminologie rondom de wijkplatformen zeer onduidelijk vindt en 

verwacht dat dit voor diverse burgers ook vragen oproept. Mogelijk kan er naar de gemeente 

melding gemaakt worden dat er wat eenduidigheid in naamsgebruik gehanteerd wordt.  

Dhr. Verhaak geeft aan dat er een gemeentelijke verordening is met betrekking tot 

wijknetwerken en niet ten aanzien van met platforms. Aan de verordening heeft iedereen zich te 

houden.  

Mevr. Mooijenkind: volgende week hebben zij en mevr. v.d. Kant een afspraak met de 

mantelzorgmakelaar. In april wordt het congres van armoede en schulden bezocht. Er is een 

uitnodiging van het vrijwilligershuis voor de werkgroep zorg+welzijn. Het verzoek is bij het 

beantwoorden van een mail niet standaard te drukken op reply, maar alleen te richten aan de 

persoon voor wie het bedoeld is. 

Dhr.v.Dijk: zojuist hoorde hij dat er in een gemeente in Brabant een pilot is waar niet vanuit 

regels wordt gewerkt, maar vanuit wat de burger nodig vindt. Hierdoor is de klanttevredenheid 

enorm toegenomen en de uitgaven per aanvraag zijn gedaald. Hij zal dit blijven volgen en 

mogelijk in een later stadium hierop terugkomen.  

Dhr.Verhaak: vanuit de WIL wordt er druk uitgeoefend dat de informatiestromen beter geregeld 

worden. Hierover heeft hij binnenkort een afspraak met de directeur van de WIL.  

Dhr.Horst geeft aan dat hij zich opgegeven heeft voor een bijeenkomst van de Stichtse Vecht op 

vrijdag 6 april tijdstip 12.00 – 17.00 uur. Bij nader inzien blijkt hij niet te kunnen op die datum. 

De vraag is of er iemand deze inschrijving wil overnemen? 

Mevr. de Ronde: in de werkgroep is de ontwikkeling van City besproken en in hoeverre  wordt 

het sociale domein hierbij betrokken. Binnenkort zal er een afspraak met de ambtenaar van de 

gemeente die zich hiermee bezighoudt gemaakt worden. De vraag is of er mogelijk nog iemand 

anders van de ASD belangstelling heeft om hierbij aanwezig te zijn. Bij belangstelling graag 

melden bij mevr. de Ronde. 

  

De voorzitter dankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit om 22.00 uur de 

vergadering. 

   

 

 


