
 

 

Verslag Adviesraad Sociaal Domein dinsdag 9 februari 2021 19.45 tot 22.00 uur 

 

Locatie: digitaal 

 

Aanwezig: De heer Philip Coté, de heer Herman Veenema, de heer Mathieu Baltissen, mevrouw 

Christa ter Woort, mevrouw Anja Mastenbroek, de heer Nico Bakker, de heer Henk Leertouwer, de 

heer Bart Prins, mevrouw Margriet Clement, de heer Koos Oosterwaal en mevrouw Sylvia 

Duchatteau. 

 

Ambtelijk secretaris: mevrouw Henriëtte van Willigen 

 

Afwezig: mevrouw José Tuerlings 

 

 

 

Inhoudelijk deel: 

 

1. Vaststelling agenda en mededelingen 

Mededelingen: 

Voorlichting KW/KST gepland op 23 maart (bij aanvang vergadering) 

Voorlichting Gemeente gepland op 26 april (bij aanvang vergadering) 

 

Herman heeft mailcontact gehad met Muriel Noë omtrent het uitbrengen van een 

laagdrempelige flyer waarin de voorzieningen in het sociaal domein vermeld zouden 

worden, zoals reeds besproken n.a.v. een advies in 2019. In het nieuwe actieprogramma 

Armoede en Schulden is deze actie opgenomen, zowel digitaal als op papier.  

 

Herman heeft contact gehad met wethouder Timm omtrent een nieuwe regeling genaamd 

TONK. Dit is een tijdelijke regeling voor mensen die het in deze coronatijd moeilijk hebben. 

Binnen de GR IJsselgemeenten zal hier uitvoering aan gegeven worden. In overleg met 

wethouder Timm is ervoor gekozen om de adviesprocedure via de GR IJsselgemeenten te 

laten lopen. Herman en Syl zullen dit onder de aandacht houden. Voorstel is om het na het 

voorbereidingstraject op de agenda bij de Adviesraad te plaatsen. 

 

Vandaag heeft het eerste overleg met Wethouder van der Wal, wethouder Tim, dhr. De 

Glas, Philip en Herman plaatsgevonden. Het overleg is als zeer prettig ervaren. Het overleg 

zal niet in de plaats van de werkgroepen komen. Het zal een periodiek overleg worden om 

lopende zaken te bespreken en op de hoogte gebracht worden van komende zaken. De 

problematiek omtrent de korte reactietermijn is besproken, voorstel is om een adviestermijn 

van 5 weken te gaan hanteren, ‘tenzij’’ Er kan aanleiding zijn een kortere termijn af te 

spreken in verband met spoedeisend karakter, maar dat dient dan uitdrukkelijk overeen 

gekomen te worden. Er ligt bestuurlijk een uitdaging om dit te gaan implementeren en te 

handhaven. In het kader van het abonnementstarief zal de verordening Wmo en 

beleidsregels aangepast gaan worden. De gemeente is op zoek naar mogelijkheden om de 

kosten voor huishoudelijk hulp te drukken maar de nodige ondersteuning te kunnen blijven 

bieden. Op basis van de nieuwe verordening en beleidsregels het aangepast beleid uit te 

gaan voeren, wat mogelijk een proefproces zal uitlokken.   

 

2. Verslag en actielijst 19 januari 2021 (bijlage 2) 

Tekst wordt vastgesteld. 

 

 

 



 

 

Actielijst:  

Speeltuinenbeleid 

Mathieu heeft contact gehad met mevrouw Kortlever. Zij zal per maart teruggaan naar oude 

functie bij de gemeente Rotterdam. Het beleid rondom de speeltuinen is vormgegeven en 

zal aan de uitvoering van andere projecten gekoppeld worden. Er wordt gestreefd naar 

grotere speeltuinen. Waar het noodzakelijk is om kleine speeltuinen te handhaven wordt er 

gekeken naar de kwaliteit van de toestellen en zo nodig te vervangen. Mathieu zal de 

uitvoeringsplannen doorsturen.  

 

Aanbestedingskalender 

Nog geen informatie van dhr. Blok ontvangen omtrent de aanbestedingskalender. Henriëtte 

zal dit navragen.  

 

Vrijwilligersbeleid 

Anja zal dhr. Rijswijk uitnodigen voor een gesprek, Christa zal hierbij aansluiten. Mathieu 

geeft aan dat het handig is om met mevrouw Remeeus een afspraak te maken daar het om 

beleid gaat. 

 

 

3. Terugblik gesprek d.d. 25 januari 2021 met burgemeester Vroom  

- Maatschappelijk debat vaccinatie? 

Voorstel: Leden van de adviesraad doen navraag in de omgeving/achterban omtrent 

opvattingen over het verstrekken van testbewijzen en de ethische/juridische bezwaren 

hierbij. Kan het gebruik van voorzieningen beperkt worden wanneer men weigert zich te 

laten vaccineren? 

De gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht d.d. 04-02-21. Henriëtte zal dit 

laatste advies mailen, agendapunt zal tijdens de volgende vergadering behandeld 

worden.  

 

- Casusposities toelagen  

Voorstel: Algemene oproep aan de leden om bij signalering van problematiek rondom 

de toeslagenaffaire betrokken inwoners op de hoogte te stellen van de mogelijkheid tot 

ondersteuning vanuit de gemeente. 

Christa heeft het kenbaar bij de fysio gemaakt, gezien de diversiteit van cliënten die in 

de fysiopraktijk komen. Mathieu geeft aan om de informatie middels je eigen bekende 

communicatiekanalen te verspreiden, daar wij als adviesraad er bijv. ook geen mailing 

uit kunnen sturen. Er zou voor gekozen kunnen worden om er meer bekendheid in het 

Kontakt aan te geven. Mathieu geeft aan dat het hem ook een aandachtspunt voor het 

KST lijkt. Syl benoemt nog dat er bijv. bij consultatiebureaus ook meer bekendheid aan 

gegeven kan worden. Het onderwerp blijft een aandachtpunt voor de volgende 

vergadering.  

 

Terugblik gesprek 

Mathieu heeft het gesprek niet als erg positief ervaren. Hij vond dat hij burgemeester 

Vroom weinig van vaccinaties wist en vroeg zich af waarom er niet naar wethouder van 

de Wal verwezen is. Mogelijk had hij beter kunnen aansluiten bij het overleg gezien het 

onderwerp. Het gebrek aan info en communicatie met de GGD was storend. Daarnaast 

de beperkte aandacht die de toeslagenaffaire in het Kontakt heeft gekregen en 

minimale inzet in de Klinker. Margriet was niet aanwezig bij het overleg maar gaf aan 

een groot artikel in de krant te hebben gelezen over de priklocatie in De Ark, deze 

locatie is echter blijkbaar niet bekend bij de GGD. 

 



 

 

Herman geeft aan mogelijk een andere verwachting bij het gesprek te hebben gehad 

waardoor hij het gesprek redelijk positief heeft ervaren. Het is zorgelijk dat de gemeente 

moet faciliteren maar nauwelijks op de hoogte wordt gehouden. Het onderwerp omtrent 

juridische en ethische bezwaren was bij burgemeester Vroom nog niet bekend, dus 

positief dat we hem daar over hebben kunnen inlichten.  

Het viel Syl op dat burgemeester Vroom in het gesprek wel veel naar de GGD verwees.  

 

In het overleg met wethouder van der Wal d.d. 04-02-2021 is het vaccinatiebeleid kort 

besproken. Zo zijn de voorbereidingen in De Ark zo goed als afgerond, alleen de 

daadwerkelijke vaccins ontbreken nog. Henk benoemt dat het opvallend en 

teleurstellend is dat de gemeente zo weinig op de hoogte is van de organisatie van het 

hele gebeuren. Het is een gegeven waar een burgemeester dan zelf ook weinig aan 

kan doen. Columns van de burgermeester in het Kontakt kunnen een rol spelen bij het 

vergroten van de bereidwilligheid tot vaccineren.  

 

4. Stand van zaken GR IJsselgemeenten (bijlage 4) 

- Handhaving  

In het Vertegenwoordigend Overleg van de GR IJsselgemeenten wordt het onderwerp 

Handhaving actueel. De op 25 januari 2021 gemaakte opmerkingen van burgemeester 

Vroom zijn bij dit onderwerp een belangrijke steun in de rug. In het overleg van de 

werkgroep Participatiewet met wethouder Timm over dit onderwerp werd verwezen 

naar oude stukken. Deze zijn hierbij gevoegd als achtergrondinformatie. Het 

agendapunt is bedoeld als voorbereiding van de vertegenwoordigers in het VO van de 

GR. Inzet zal zijn om te kijken of bij de handhaving de menselijke maat wordt 

toegepast. Mogelijk is er aanleiding om het handhavingsbeleid anno 2021 te herijken. 

Philip geeft aan dat de ambtelijke werkgroep het handhavingsdeel van de huidige 

wetgeving reeds kan doornemen. Voorzichtigheid is geboden als men enkel kijkt wat er 

op landelijk niveau plaats vindt, belangrijk om dit tegen de situatie in Krimpen af te 

wegen.  

Syl benoemt dat de landelijke cliëntenraad er ook mee bezig is 

 

5. Advies GGZ/verwarde personen (bijlage 5) 

- Reactie op uitgebracht advies ASD d.d. 11-02-2020 

 

Philip spreekt zich positief uit over de gedegenheid waarmee de gemeente is ingegaan op 

ons advies.  

In de reactie is benoemd dat de adviesraad enkel op de hoogte wordt gebracht bij 

wijzigingen. Christa vraagt zich af of dit correct is aangezien de adviesraad ook ingelicht 

zou worden over de uitkomsten van de monitoring. De adviesraad wil ook graag informatie 

omtrent de evaluatie. Herman geeft aan dat in 2022 er een evaluatie met de ketenpartners 

plaats zal vinden. Indien er wijzigingen voortkomen uit de evaluatie wordt de adviesraad 

hiervan op de hoogte gebracht en is dan in de gelegenheid te adviseren. In de reactie 

wordt ook benoemd dat er informatie komt middels een flyer over het meldpunt, het is 

onduidelijk of die er in Krimpen reeds is. Het landelijke nummer voor het meldpunt 

zorgwekkend gedrag is wel reeds bekend en vermeld op de website van de gemeente.  

 

6. Vacature lid adviesraad (bijlage 6) 

- Profielschets lid adviesraad  

 

De vacature zal gepubliceerd worden in het Kontakt en op de website van de adviesraad. 

Het is verstandig om in de vacature te benoemen dat er iemand gezocht wordt die mee wil 

denken en adviseren over de uitvoering van de sociale voorzieningen in Krimpen, zo 

houden we het kennisgebied breed. Mathieu geeft aan dat het mogelijk zinvol is om de 



 

 

vacature ook in het Kontakt op de gemeentelijke pagina te plaatsen, eventueel tegen 

betaling. Hier is geen bezwaar tegen. Indien mogelijk ook publiceren in de nieuwsbrief van 

de GR IJsselgemeenten, vermelden op de infozuil van het Gezondheidscentrum en op de 

kabelkrant/Lok. De sollicitatiegesprekken zullen waarschijnlijk digitaal plaatsvinden. 

Sollicitatiecommissie zal bestaan uit Philip, Herman, Christa en Henriëtte.   

 

7. Terugkoppeling werkgroep “Jeugd” i.z. wachtlijsten 

Men is volop bezig om de regiovisie toe te passen waarbij behoud van eigen regie 

belangrijk is, denk hierbij aan vermindering van doorverwijzing naar dure zorg. De 

verwachtingen zijn hoog. Er wordt momenteel gekeken naar het contracteren van 

passende zorg bij aanbieders in Krimpen. Aandachtspunt is de overbelasting van 

zorgmedewerkers en op landelijk niveau de toename van huiselijk geweld en mishandeling. 

Ook in Krimpen speelt de problematiek dat kinderen niet of onvoldoende aangesloten zijn 

op onderwijs in de lock down-periode van de afgelopen maanden.  

 

Het ontbreekt aan goede informatie omtrent de wachtlijsten. Hopelijk komt daar middels de 

monitor sociaal domein meer zicht op. Goed om dit punt ook tijdens de voorlichting 

KST/KW op 23 maart te bespreken.  

 

8. Presentatie Koepel 

- Handreiking Regionale Samenwerking (Herman) 

In de handreiking zijn een aantal aandachtspunten opgenomen hoe de samenwerking 

verbeterd kan worden. Er staan geen aandachtspunten vermeld waar de adviesraad niet 

reeds invulling aan heeft gegeven, dit is dus positief. Het ontbreekt nog aan informatie hoe 

om te gaan met gemeenschappelijke regelingen. Herman zal dit onder de aandacht 

brengen bij de Koepel.  

 

Huishoudelijk deel  

 

9. Ingekomen en uitgegane stukken 

- Geen opmerkingen 

 

10. Rapportages en verslagen 

a) Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek (Mathieu, Christa)  

Er zijn nog steeds vragen omtrent het KTO en de aanmelding van de gemeente als 

koploper gemeente cliëntondersteuning.  Mathieu en Christa zullen een afspraak met 

wethouder van de Wal en eventueel de beleidsmedewerker maken om deze specifieke 

punten te bespreken. 

b) Werkgroep Wmo (Christa, Anja, Nico, Henk, Koos en Bart): 

Anja, Christa en Margriet maken opzet voor aanpassing van de tekst op de website van 

de KW omtrent cliëntondersteuning.  

c) Werkgroep Jeugd (Margriet, Mathieu en José):  

Reeds besproken. 

d) Werkgroep Participatiewet (Anja, Sylvia en Herman):  

Geen opmerkingen. 

e) Profilering en Communicatie (Margriet en José, Herman en Philip): 

Geen Opmerkingen. 

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

Overleg is verplaatst naar 2 maart 2021. 

g) Informatie uit achterbannen (Seniorenplatform, NPV, Kerken, Ouderenbonden, 

mantelzorg, ect.).  



 

 

Seniorenplatform: zijn volop bezig met het onderwerp bewegen voor senioren. Reeds 2 

vermeldingen in het Kontakt, 3e komt eraan. Ook is er een viertal historische 

wandelroutes gelopen, gecontroleerd en aangepast.  

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

Geen opmerkingen. 

 

11. Actualiteit/agendapunten volgende vergadering 

- Maatschappelijk debat vaccinatie 

- Casusposities toelagen  

 

12. Vergaderingen commissies en gemeenteraad 

4 maart Informatieve commissie: Bart 

11 maart Besluitvoorbereidende commissie: Henk 

18 maart Besluitvoorbereidende commissie: Bart (indien er toepasselijke onderwerpen 

worden besproken)  

 

13. Rondvraag 

Na de vorige vergadering is een bericht naar José verzonden, zij stelde dit erg op prijs. 

Herman zal opnieuw een bericht sturen. 

 

Mogelijk interessant voor de werkgroep Jeugd om eens contact te hebben met de 

beleidsmedewerker Jeugd omtrent het rapport over internationale adopties. Speelt dit 

bijvoorbeeld in de gemeente? En hoe gaat men hier mee om? 

 

14. Sluiting 

 

 

Actielijst 

 

Actie Termijn  Wie 

Wachtlijstenproblematiek aan de orde stellen bij voorlichting 
over Krimpenwijzer/Krimpens Sociaal Team 

23-03-2021 ASD 

Speeltuinenbeleid: uitvoeringsplannen doorsturen  Mathieu 

Aanbestedingskalender  Antonie Bok 

Voorlichting werkwijze gemeenten  Voorjaar 
2021 

Adviesraad 

Voorlichting werkwijze KST en KW  2021 Adviesraad 

Vrijwilligersbeleid (Anja zoekt uit) Jan. 2021 Gemeente 

PGB (thema scholing: voorlichting Per Saldo voor 
adviesraden) 

 Adviesraad 

Laagdrempelige folder over voorzieningen in de gemeente 
(armoede en schulden) 

 Muriel Noë 

Afspraak vrijwilligersbeleid  Christa 

Koepel attenderen op passages over Gemeenschappelijke 
regelingen bij regionale samenwerking in Handreiking 

 Herman 

Informatie inwinnen over internationale adopties in de 
gemeente 

 Werkgroep 
Jeugd 

 

 


