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Verslag Adviesraad Sociaal Domein dinsdag 23 maart 2021 19.45 tot 22.15 uur  

  

Locatie: digitaal  

  

Aanwezig: De heer Nico Bakker, de heer Mathieu Baltissen, mevrouw Margriet Clement, de heer 

Philip Coté, mevrouw Sylvia Duchatteau, de heer Henk Leertouwer, mevrouw Anja Mastenbroek, 

de heer Koos Oosterwaal, de heer Bart Prins, de heer Herman Veenema (verslag) en mevrouw 

Christa ter Woort.  

  

Aanwezig bij agendapunt 1, Presentatie over Krimpenwijzer en Krimpens Sociaal Team: 

mevrouw Corinne de Baaij, mevrouw Liesbeth Joziasse, mevrouw Anke Laurijssens, mevrouw 

Anja de Leeuw. 

 

Afwezig met kennisgeving: Mw. José Tuerlings en mevrouw Henriëtte van Willigen (ambtelijk 

secretaris). 

 

Vooraf:  

1.  Presentatie over Krimpenwijzer en Krimpens Sociaal Team: 

Corinne de Baaij, Liesbeth Joziasse, Anke Laurijssens en Anja de Leeuw vertellen aan de hand 

van een presentatie (zie bijlage) wat de taken van Krimpenwijzer en Krimpens Sociaal Team zijn. 

Als discussiepunten komen naar voren: 

- De gang van zaken bij de cliëntondersteuning en met name de onafhankelijkheid daarvan. 

- De passage ‘goed is goed genoeg’ bij de missie van de organen, terwijl deze formulering in 

het beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente nu juist achterwege was gelaten. 

- De toeleiding naar de vele voorzieningen voor mensen die onder de armoedegrens vallen. 

- Capaciteitsproblemen bij met name de Jeugdzorg en, als afgeleide daarvan bij het 

Krimpens Sociaal Team. 

Actualiteiten zijn: 

- De wijze waarop met beperkingen van de Corona wordt omgegaan. 

- De Toeslagenaffaire. 

- Onderwijs (kansrijke start). 

   

Inhoudelijk deel:  

  

In vervolg op de presentatie wordt afgesproken dat Mathieu vanuit de Adviesraad de 

ontwikkelingen met betrekking tot de cliëntondersteuning zal volgen in het kader van het project 

Koplopergemeente. Hij zal daarbij toezien op de toegang en de onafhankelijkheid. Hij vraagt om 

input over dit onderwerp van de leden en zal in vergaderingen rapporteren. 

Ook wordt afgesproken dat Mathieu bij een gesprek met wethouder Hugo van der Wal zal 

aankaarten dat de passage ‘Goed is goed genoeg’ in de missie niet overeenstemming is met het 

beleidsplan Sociaal Domein.  

En hij zal de wachtlijstenproblematiek Jeugdzorg/KST aan de orde stellen bij dezelfde wethouder. 

 

2. Vaststelling agenda en mededelingen  

Mededelingen:  

- Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad een (digitale) avond georganiseerd over het 

thema ‘Armoede in Krimpen aan den IJssel’. Er was een grote opkomst; Nico, Henk en 

Herman hebben de avond bijgewoond.  

Enkele wetenswaardigheden uit presentaties: 

o Charissa Koole (gemeente) en Jorn Jansen (Krimpens Sociaal Team): er zijn 

ongeveer 1.000 personen in Krimpen die onder de armoedegrens leven; daarvan 

zijn er 400 kinderen. 
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o Mevrouw Goudsmit (Kinderombudsman): heeft allerlei regelingen onderzocht. Haar 

conclusie is dat veel regelingen te weinig bekend zijn bij de doelgroep. 

Aanvraagprocedures zijn vaak ingewikkeld. De armoedegrens die bij een aantal 

regelingen wordt aangehouden is 110%. Dit is laag; andere gemeenten houden 

120% aan. Regelingen betreffen vaak vrije tijd en school; behoeften betreffen veelal 

eten en kleding. Benadrukt dat armoede vaak bijkomende effecten heeft, waaronder 

stress. 

o Ria ter Haar (GR IJsselgemeenten): gaf informatie over het Voorzieningenfonds, 

Bijzondere Bijstand, Individuele Inkomenstoeslag, Collectieve 

Ziektekostenverzekering, TONK, gratis OV. 

o Paul van Eijnden en mevrouw Holleboom (Stichting Leergeld): werkgebied sinds 

enkele jaren uitgebreid naar Krimpen aan den IJssel. Ontvangt subsidie van de 

gemeente en van enkele sponsors. In 2021 werden 132 verstrekkingen (fietsen of 

laptops) gedaan. Dit betreft slechts een deel van de kinderen die onder de 

armoedegrens leven. Sponsors dragen bij op voorwaarde dat de bijdragen niet 

terugvloeien naar de gemeente. Accent van de verstrekkingen uit die gelden gericht 

op ‘blijdschap’, bijv. toegangsbewijzen voor diergaarde Blijdorp. Procedures 

afgestemd op Voorzieningenfonds (gemeenschappelijk portal). 

o Aad de Waard (Voedselbank): in Nederland verzorgen 171 Voedselbanken 535 

uitgiftepunten. In Krimpen vanuit de Rank op donderdagavond. Er worden op dit 

moment 55 voedselpakketten uitgereikt. 

o André Boon (Lions): werft gelden door middel van o.a. puntenactie Douwe Egberts 

en door Bingo. Draagt bij aan instituties die geld nodig hebben, bijv. Voedselbank. 

o Mevrouw Baan en mevrouw Boer (Plaatselijk Platform Diaconieën): steunen 

Inloophuis; dit wordt verplaatst naar de brandweerkazerne. Werkt samen met 

Krimpens Sociaal Team en heeft middelen beschikbaar voor een vangnet in geval 

andere voorzieningen geen uitkomst bieden. 

o Mevrouw Kluin (Vluchtelingenwerk): begeleidt statushouders op weg naar 

zelfstandigheid en verleent steun bij aanvraagprocedures. In 2021 komen 52 

personen in aanmerking. 

 

- Het punt over de PBG’s naar aanleiding van de inbreng van Christa komt de volgende 

vergadering terug. 

 

- Philip heeft nagegaan hoe de autorisaties van Dropbox zijn geregeld. Na enige discussie 

wordt afgesproken dat: 

o Dropbox niet wordt vervangen door One Drive. 

o Dropbox de functie behoudt dat de gemeente de vergaderstukken erop 

plaatst. 

o De communicatie tussen de adviesraadsleden onderling verloopt via e-mail 

(zo mogelijk via de secretaris). 

 

3. Verslag en actielijst 9 februari 2021  

Tekst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende 

aanpassingen: 

- Pagina 2, 10e regel: ‘dhr. Blok’ moet zijn ‘dhr. Bok’. 

- Pagina 2, 25e regel: ‘toelagen’ moet zijn ‘toeslagen’. 

- Pagina 4, onder 10. b en c.: de naam van Koos moet worden verplaatst van werkgroep 

Wmo naar  werkgroep Jeugd. 

 

Naar aanleiding van het verslag: 

Pagina 4, 10.b. 
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De door Margriet en Christa bewerkte tekst voor de website van Krimpenwijzer over 

cliëntondersteuning moet nog worden bekeken en verstuurd door Anja.  

 

Henriette van Willigen en Muriel Noë zijn door ziekte uitgeschakeld. Herman zal namens de 

Adviesraad kaarten sturen.   

 

Pagina 5, punt 13:  

Mathieu heeft bij de gemeente navraag gedaan naar internationale adopties naar aanleiding van 

een recent verschenen rapport. Er zijn over dit onderwerp geen problemen bekend in het dorp.  

 

Actielijst: 

De actielijst wordt besproken. De afgewerkte punten worden daaruit verwijderd. 

 

4. Afspraken in vervolg op gesprek d.d. 25 januari 2021 met burgemeester Vroom 

Naar aanleiding van de bespreking van de onderwerpen ‘Maatschappelijk debat over vaccinatie’ 

en ‘Toeslagenaffaire’ wordt besloten dat Herman een e-mailbericht naar de burgemeester zal 

sturen. 

Dit is gebeurd met de volgende tekst: 

Naar aanleiding van de vraag om in achterbannen te peilen hoe men aankijkt tegen het 

verstrekken van testbewijzen en mogelijke ethische/juridische bezwaren. Vanavond heeft 

onze Adviesraad vergaderd en hebben we een terugkoppeling gekregen.  

De belangrijkste conclusie was dat we bij dit onderwerp zijn ingehaald door 

maatschappelijke ontwikkelingen, nu vanuit Brussel het initiatief voor zo’n bewijs 

(vaccinatie/test-paspoort) is opgepakt. Dat is ook wel te begrijpen, omdat, als grote 

groepen gevaccineerd zijn, mensen graag willen ontkomen aan de Corona-beperkingen. 

En als zo’n bewijs daarvoor een hulpmiddel is, zal men daar graag gebruik van maken. 

Vanuit de Adviesraad zijn geen signalen naar voren gebracht die dit als een groot onrecht 

ervaren. 

 

De andere vraag was om als we mensen kennen die getroffen zijn door de Kindertoeslag-

affaire, betrokkenen op de hoogte te brengen van de mogelijkheid tot ondersteuning vanuit 

de gemeente. De terugkoppeling op dit punt was dat er via contacten (bijvoorbeeld de 

fysiotherapiepraktijk, het Plaatselijk Platform Diaconieën) bekendheid is gegeven aan deze 

mogelijkheid. Intussen zien we dat ook de gemeente zelf via het Kontakt, de website 

informatie heeft gegeven over deze mogelijkheid. We hebben inmiddels ook de 

Raadsinformatiebrief over dit onderwerp ontvangen. 

 

5. Adviesaanvraag inzake aanpassing Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 

De adviesaanvraag had betrekking op aanpassing van de verordening om het mogelijk te maken 

dat bij de beoordeling van aanvragen voor huishoudelijke hulp, het inkomen van aanvragers 

onderdeel is van het onderwerp zelfredzaamheid. De werkgroep WMO heeft een voorstel voor een 

advies opgesteld. Daaraan is een gesprek met twee beleidsmedewerkers voorafgegaan.  

Er volgt een discussie naar aanleiding van het conceptadvies. Margriet is van mening dat de grens 

van 150% van het sociaal minimum omhoog moet. Er kunnen voor mensen die zich net boven 

deze grens bevinden hoge kosten zijn, bijvoorbeeld door een groot gezin. Als daar huishoudelijke 

hulp noodzakelijk is, moet een vergoeding mogelijk zijn.  

De reactie is dat de werkgroep in het overleg met de beleidsmedewerkers heeft vastgesteld dat de 

financiën niet geïsoleerd beoordeeld zullen worden. Er zal gekeken worden naar het geheel van 

de omstandigheden.  

Besloten wordt om het conceptadvies over te nemen en met aanpassing van één woord 

(‘adviseren’ in plaats van ‘instemmen’) te verzenden. 

 

6. Adviesaanvraag inzake Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
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Aan de adviesaanvraag is het telefonisch verzoek van wethouder Anthon Timm aan de secretaris 

voorafgegaan. Er was behoefte aan een snelle reactie. Afgesproken werd de adviesprocedure via 

de het Vertegenwoordigend Overleg van de GR IJsselgemeenten te doen verlopen. Dat overleg is 

evenwel pas ingeschakeld, nadat de drie Colleges van BenW een voorgenomen besluit hadden 

genomen.  

Desondanks zijn de vertegenwoordigers van de drie gemeenten tot een eensluidend 

conceptadvies gekomen. De Adviesraad van Zuidplas heeft besloten om de laatste zin onder 

‘artikel 6’ te vervangen door de volgende tekst: 

‘Wij adviseren u aan te geven welk normbedrag van het NIBUD hier bedoeld wordt.’ 

Besloten wordt om het conceptadvies over te nemen, met inachtneming van de aanpassing van 

Zuidplas.  

 

7.  Terugkoppelingen 

a. Verslag overleg ASD/gemeente dinsdag 9 februari 2021 

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

b. Rapportage over gesprek van voorzitter en secretaris met Burgemeester Vroom 

en Wethouders Timm en van der Wal 

De procesgang bij de TONK-aanvraag is niet goed geweest. Daaraan voorafgaand hadden de 

vertegenwoordigers van de drie adviesraden in het Vertegenwoordigend Overleg GR 

IJsselgemeenten een evaluatienotitie opgesteld. De defensieve opstelling van de 

vertegenwoordiger van de GR maakt het lastig om de functie van de adviesraden op het gebied 

van de Participatiewet goed uit te oefenen. De bereidheid van de Burgemeester en de Wethouders 

om over dit probleem te sparren met Philip en Herman werd erg op prijs gesteld.  

Een mogelijke oplossing die met de Wethouders van de drie gemeenten besproken zal worden op 

25 maart 2021 is om het overlegniveau op te tillen naar het niveau van de Wethouders. Wordt 

vervolgd.  

 

c. Actieplan armoede en schuld: reactie van de gemeente op advies 

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

8. Presentaties handreikingen Koepel 

Na enige discussie wordt afgesproken om de reeks presentaties van handreikingen van de Koepel 

niet voort te zetten. Wel wordt afgesproken een scholingsbijeenkomst met mevrouw Petra van der 

Horst van de Koepel te beleggen, wanneer de Coronabeperkingen zijn opgeheven.  

 

Huishoudelijk deel   

 

9. Ingekomen en uitgegane stukken 

De ontvangen adviesaanvragen en de verstrekte adviezen zijn beschikbaar gesteld aan de leden. 

De rapportage van het vierde kwartaal van de GR IJsselgemeenten was abusievelijk bij de stukken 

gevoegd. Dit document is besproken door de werkgroep Participatiewet met de Wethouder.  

 

10. Rapportages en verslagen  

a) Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek (Mathieu, Christa): Geen 

opmerkingen.   

b) Werkgroep Wmo (Christa, Anja, Nico, Henk, en Bart): Verwijst naar het 

gevoerde gesprek met beleidsmedewerkers (zie agendapunt 5) 

c) Werkgroep Jeugd (Margriet, Mathieu, Koos en José): Margriet heeft een 

bijeenkomst bijgewoond in Rotterdam, waar het onderwerp ‘peer suïcide’ 

aan de orde was. De samenwerking met de politie om dit tegen te gaan werd 

besproken.  

d) Werkgroep Participatiewet (Anja, Sylvia en Herman): Geen opmerkingen.  
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e) Profilering en Communicatie (Margriet en José, Herman en Philip): Geen 

Opmerkingen.  

f) Overleg met collega’s Adviesraden (Herman en Philip): Tijdens de 

bijeenkomst 2 maart 2021 was het volgende onderwerp Schuldhulpverlening 

aan de orde: Thema: schuldhulpverlening/armoede en de kloof 

arm/rijk/sociale uitsluiting met een inleiding door Christophe Geuskens van 

‘de Moedige Dialoog’.  

Christa vraagt aandacht voor de positie van ondernemers bij armoede en 

schuldenproblematiek. In reactie daarop wordt verwezen naar het 

uitgebrachte advies over het actieplan armoede en schuldhulpverlening en 

de reactie van de gemeente d.d. 10 februari 2021. 

Verder oppert Christa om website-teksten van de gemeente te beoordelen 

op toegankelijkheid, te beginnen met de teksten die de Wmo betreffen. Dit 

voorstel wordt positief beoordeeld. Christa zal contact opnemen met Irma 

Remeeus. 

g) Informatie uit achterbannen: 

Seniorenplatform: er zijn (historische) wandelingen georganiseerd, koekjes 

rondgebracht (waarbij bij bepaalde adressen schrijnende situaties werden 

aangetroffen); verder balkongym, bewegingsposters. 

NPV: Geen nieuws. 

Kerken: De toepassing van de landelijke routekaart in Krimpen om, na 

Corona, te komen in een ‘normale’ situatie is aan de orde. 

Ouderenbonden/PCOB: Geen opmerkingen. 

Mantelzorg: Anja heeft morgen overleg; er is een webinar met informatie. 

Zes ouderenorganisaties beraden zich op de toekomstige ouderenzorg. 

h) Gemeentelijke overleggen (commissievergaderingen, inclusieve tafel, etc.): 

Geen opmerkingen.   

  

11. Actualiteit/agendapunten volgende vergadering  

- Rapport Kinderombudsman 

  

12. Vergaderingen commissies en gemeenteraad  

8 april 2021: Besluitvoorbereidende commissie: Mathieu (met Syl als achtervanger).  

15 april 2021: Informatieve commissie: Syl. 

  

13. Rondvraag  

Koos vestigt de aandacht op een artikel in NRC-Next over crisis in de jeugd GGZ. Hij zal dit 

artikel rondsturen (is al gebeurd). 

 

14. Sluiting  
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Actielijst  

  

Actie  Termijn   Wie   

Ontwikkelingen onafhankelijke 

clientondersteuning bij project 

Koplopergemeente volgen en rapporteren in 

vergaderingen 

 Steeds Mathieu   

Input over onafhankelijke clientondersteuning 

leveren aan Mathieu 

Na de vergadering Leden  

Bij wethouder Hugo van der Wal aankaarten 

dat de passage ‘Goed is goed genoeg’ in de 

missie niet overeenstemming is met het 

beleidsplan Sociaal Domein 

 Mathieu  

Wachtlijstenproblematiek Jeugdzorg/KST aan 

de orde stellen bij wethouder Hugo van der 

Wal 

 Mathieu  

Tekst inzake clientondersteuning voor website 

verzenden 

 Anja  

Kaart naar Henriette van Willigen en Muriel 

Noë 

 Herman √ 

Aanbestedingskalender    Antonie Bok   

Voorlichting werkwijze gemeenten door Arjan 

Bosker 

26 april 2021  Ambtelijk 

secretaris  

 

Vrijwilligersbeleid uitzoeken bij gemeente   Jan. 2021  Anja en 

Christa  

 

PGB (thema scholing: voorlichting Per Saldo 

voor adviesraden)  

  Adviesraad   

Laagdrempelige folder over voorzieningen in 

de gemeente (armoede en schulden)  

  Muriel Noë   

Advies inzake aanpassing Verordening 

Maatschappelijke Ondersteuning verzenden  

  Herman  √ 

Advies inzake TONK-regeling verzenden    Herman  √ 

Scholingsbijeenkomst met Mw. Petra van der 

Horst organiseren  

nadat de 

Coronabeperkingen 

zijn opgeheven 

Christa  

Website teksten Wmo beoordelen op 

toegankelijkheid; bespreken met Irma 

Remeeus 

 Christa  

  

  

 

Bijlage 

 

 

Presentatie Kw-kst 

adviesraad 2021 (002).ppt
 


