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Verslag 14-1-20 Adviesraad Sociaal Domein 

 

Aanwezig namens Adviesraad Sociaal Domein: Philip Coté, Herman Veenema, Christa ter 

Woort, Mathieu Baltissen, Bart Prins, Margriet Clement, Bert Ruit, Sylvia Duchatteau,  

Jose Tuerlings, Nico Bakker, Henk Leertouwer 

 

 

Aanwezig namens Gemeente: Michel Noorlander 

 

 

Afwezig namens Adviesraad Sociaal Domein: Anja Mastenbroek 

 

 

Inhoudelijk deel 

 

1. Vaststellingagenda, mededelingen 

Er zijn geen wijzigingen op de agenda. Wel een aantal mededelingen: 

 

• De heren Veenema en Noorlander hebben gesproken met de heer Kruithof. Dit in het 

kader van het jaarlijkse gesprek. Het verslag volgt de volgende vergadering. In ieder 

geval is duidelijk geworden dat het aantal vergaderingen per jaar verhoogd wordt 

naar 10, maar dat de maximaal 8 vergaderingen voor vergoeding in aanmerking 

komen. De zittingsduur wordt verhoogd van 3 naar 4 jaar. Beide zaken zullen worden 

gewijzigd in de verordening. Tevens heeft de heer Veenema aandacht gevraagd voor 

de hoogte van de vergoeding. De heer Tjabel gaat hier intern mee aan de slag. 

• De heer Leertouwer is voor het eerst in ons midden. De heer Coté heet hem hartelijk 

welkom. Vervolgens stelt iedereen zich kort voor. 

• Gevraagd wordt naar de stand van zaken omtrent het EMK-terrein. De heer 

Noorlander vraagt dit na. 

• Mevrouw Ter Woort en de heer Leertouwer zijn bereid deel te nemen aan de wmo-

aanbesteding die binnenkort van start gaat → op actielijst 

• De vergaderlocatie is tot de zomer gereserveerd in Het Facet. Op 7 april is dit echter 

niet mogelijk. De heer Noorlander zal de mogelijkheden om in het gemeentehuis te 

vergaderen nagaan. → op actielijst 

 

2. Verslag 10 december 2019 

Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. 

 

3. Bijzonder onderwijs en leerlingenvervoer 

Er doen geruchten de ronde dat een mogelijke vestiging van een school voor bijzonder 

onderwijs in Krimpen van de baan is. De vraag is wat de feitelijke stand van zaken is. De 

heer Noorlander gaat navraag doen. 

 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

Geen 

 

5. Rapportages en verslagen 

Werkgroep klanttevredenheidsonderzoek: Vragenlijst is besproken, maar er is vanuit de 

gemeente nog geen terugkoppeling ontvangen.  
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Werkgroep WMO: Hulpmiddelencentrum is bezocht. Bij de gemeente zal navraag worden 

gedaan naar de monitor Sociaal Domein. 

 

Werkgroep Jeugdhulp: geen bijzonderheden 

 

Werkgroep Participatiewet: Verslag van de bijeenkomst van 21/11 is verspreid. Medio maart 

een volgend overleg. 

 

Werkgroep communicatie en profilering: nieuwe flyers zijn beschikbaar. 

 

Overleg met collega’s Adviesraden Sociaal Domein: Binnenkort volgt een overleg. 

 

Informatie uit achterbannen: Geen bijzonderheden. 

 
6. Agendapunten volgende vergadering 

• Begroting adviesraad 2020 

• Grote Kruising 

•  

 

7. Rondvraag 

• Mevrouw Duchateau informeert naar de fietslessen bij Crimpen Inn. Waar worden zij 

naartoe verhuisd? 

• Tevens vraagt zij of er al een reactie is ontvangen op de brief aangaande het 

zwembad. Dit blijkt nog niet het geval. 

• De heer Veenema vraagt aandacht voor een artikel in de krant over een gezin dat 

geen wmo-voorziening krijgt. 

 

Vergaderschema commissievergaderingen 

• Vergadering 6 februari: de heer Baltissen 

• Vergadering 13 februari: de heer Veenema 

• Vergadering 20 februari: mevrouw Ter Woort 

 

Actielijst 
 

Actie Termijn  Wie 

Nieuw aanbestedingsbeleidsplan richting de ASD Q4 2019 Gemeente 

Wachtlijsten Jeugdzorg agenderen Maart 

2020 

Adviesraad 

Stand van zaken publicatie laagdrempelige informatie over 
voorzieningen in nieuw beleid gemeente Krimpen aan den 
IJssel 

Q4 Gemeente 

Jaarplan 2020 op agenda ASD April – 

Nov 

Adviesraad 

Stand van zaken Brochure mantelzorgondersteuning November Gemeente 

Resultaten pilot Langer Zelfstandig Thuis Sep Gemeente 

Woonvisie agenderen Januari 

2020 

Michel 

Noorlander 

Bijzonder onderwijs en leerlingenvervoer agenderen Januari 

2020 

Michel 

Noorlander 



3 

 

Voorbereiding aanbesteding WMO-vervoer 1e helft 

2020 

Michel 

Noorlander 

Website vernieuwen Januari 

2020 

Margriet Clement 

Financieel resultaat 2019 toezenden aan secretaris Januari 

2020 

Christa ter Woort 

Bij Tjabel Kruithof zal worden geïnformeerd of de 

vrijwilligersbijdragen voor de leden worden aangepast aan het 

verhoogde tarief.  

December 

2019 

Philip Coté en 

Herman 

Veenema 

Vergaderlocatie Februari 

2020 

Michel 

Noorlander 

Agenderen herontwikkeling Centrum – Zuid April Michel 

Noorlander 
 

 


