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Verslag Adviesraad Sociaal Domein dinsdag 26 april 2021 19.45 tot 22.15 uur  

  

Locatie: digitaal  

  

Aanwezig: Nico Bakker, Mathieu Baltissen, Margriet Clement, Philip Coté, Sylvia Duchatteau, 

Henk Leertouwer, Anja Mastenbroek, Koos Oosterwaal, Herman Veenema, Christa ter Woort en 

Diana Blokpoel (verslag). 

  

Aanwezig bij agendapunt 1, Presentatie over Gemeentelijke organisatie Krimpen aan den 

IJssel: Arjan Bosker 

 

Afwezig met kennisgeving: Bart Prins, José Tuerlings 

 

Vooraf:  

1.  Presentatie over Gemeentelijke organisatie: 

Arjan Bosker vertelt aan de hand van een presentatie hoe de Gemeente werkt en in elkaar steekt. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een “infographic” die door iedereen ontvangen is. 

Als discussiepunten komen naar voren: 

- Samenwerkingsverband B&W 

- Taken naar Gemeenten met gemeenschappelijke regeling met bezuiniging overgedragen 

- Kans op herindeling Gemeenten 

- Functioneren raad t.o.v. gemeentebestuur en evt. verbeterpunten 

- Taken van de directieleden, verschillen tussen ambtelijk en bestuur 

   

Inhoudelijk deel:  

  

 

2. Vaststelling agenda en mededelingen  

Mededelingen:  

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

vergadering terug i.v.m. vakantie van Pim de Glas. 

- GR IJsselgemeenten: Er is een evaluatie geweest van het vertegenwoordigend overleg van 

de IJsselgemeenten. Het gesprek over de evaluatie verliep niet goed vanwege ‘Capelse 

perikelen’. Het resultaat van de evaluatie moet een bijgestelde notitie van de 

Werkafspraken zijn.     

- Van de GR IJsselgemeenten is een klachtenjaarverslag en een 

klantentevredenheidsonderzoek ontvangen. Passages op pagina 13 van het 

klantentevredenheidsonderzoek zijn opmerkelijk. Aan een aantal mensen is gelegenheid 

gegeven om los van kwantitatieve gegevens iets te vertellen over hun ervaringen. Daar 

wordt een aantal mensen beticht van fraude. Op deze manier komt er een ander beeld 

tevoorschijn dan in de kwantitatieve gegevens. Dit is aanleiding geweest om vragen te 

stellen aan Pim Kaufmann. Er wordt gewacht op antwoord. 

 

3. Verslag en actielijst 26 april 2021  

Tekst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende 

aanpassingen: 

- De aanduiding ‘heer en mevrouw’ is niet nodig om 

herhaaldelijk in tekst uit te spreken. 

- Pagina 1: Passage over ‘Goed is Goed genoeg’ betreft 

power Pointpresentatie van Krimpenwijzer. 

- Pagina 2, Stukken in dropbox, dat is deze keer niet gebeurd. 
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Naar aanleiding van het verslag: 

Pagina 3: de door Margriet en Christa bewerkte tekst voor de website van Krimpenwijzer over 

cliëntondersteuning moet nog worden bekeken en verstuurd door Anja. Dit is nog niet opgepakt. 

Schuift door naar de volgende keer. 

Pagina 4, punt 13: Er staat een lidwoord te veel.  

 

Actielijst: 

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

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Bespreking rapport van de kinderombudsman 

Het betreft een rapport dat in januari 2021 is uitgebracht aan de Gemeente. Er heeft een 

besluitvorming plaatsgevonden. Een deel is neergelegd bij de kindergemeenteraad en dit traject is 

helemaal afgerond. Bij allerlei regelingen bij de Gemeente Krimpen aan den IJssel werd ervan 

uitgegaan dat mensen ervoor in aanmerking kwamen tenzij zij een hoger inkomensniveau hebben 

dan 110% van de bijstand. De ombudsman geeft aan dat in nogal wat omringende gemeenten dat 

120% is. Dit is voorzichtig gebracht bij de werkgroep participatie en Anton Timm. Die ging er van 

uit dat, als het percentage van 110% omhoog zou gaan, het percentage van 120% (dat ook op 

een aantal regelingen van toepassing is) omlaag zou moeten.  

Per januari 2023 wordt de collectiviteitskorting voor de ziektekostenverzekering afgeschaft. 

Wellicht valt er op dat punt op dat moment ook geld vrij. Dan moeten mensen die het op dat 

moment nodig hebben gecompenseerd worden. Zo’n regeling voor die 120% zou dan een 

oplossing kunnen zijn.  

Henk Leertouw stelt voor: het college van B&W heeft een brief gestuurd aan de 

kindergemeenteraad dat het plan naar de gemeenteraad is gegaan en dat ze na de zomervakantie 

waarschijnlijk zullen worden geïnformeerd over de manier waarop een en ander zal worden 

uitgewerkt. Het plan dat naar de gemeenteraad gaat zou in eerste instantie gepasseerd moeten 

worden. Reageren we erop? Zien we daar een positie voor onszelf in om daar commentaar op te 

geven? Of zeggen we het ziet er goed uit en hoeven we niks te zeggen? Zouden we er op 

doorgaan, dan kunnen we die opmerking over die 110% daaraan hangen. Wordt er wat met dat 

plan gedaan of laten we dat aan ons passeren?  Het kan geen kwaad om onze vinger op te steken 

en ook die opmerking van die kinderombudsman in de week te leggen. Als onze veronderstelling 

niet is dat het 2 dagen later al geregeld is dan is de teleurstelling ook niet ingebakken.  

Een procedure hierin zou kunnen zijn dat op basis wat nu besproken wordt een brief wordt 

opgesteld en verstuurd wordt. Herman en Henk zullen de genoemde punten hierin benoemen: 

✓ Sporten en bewegen  

✓ Mantelzorg 

✓ Aanbevelingen ombudsman 

✓ Tabellenlijst 

✓ Reactie op plan 

 

5. Bespreking advies van de Raad van State inzake decentralisatie  

De aandacht wordt getrokken door pagina 4 waarin herkenning van onze dagelijkse problematiek 

weerspiegeld wordt. Dit wordt bevestigd door de Raad van State. De gemeente heeft zoveel 

decentralisaties te verwerken gekregen boven op de Omgevingswet. Het idee dat de gemeente 

efficiënter en goedkoper kan is een mantra en beleidswens die geen feitelijke grondslag heeft. Als 

er taken overgedragen worden, moet er geld bij zoals in de grondwet staat. Er is te weinig 

voorbereidingstijd voor de gemeente, allerlei proefprojecten die lopen, regionale samenwerkingen 

die noodzakelijk en soms voorgeschreven zijn. De kwetsbaarheid van die democratische 

besluitvormingsprocedures staat op grotere afstand van ons. De Raad van State legt de vinger op 

een aantal zere plekken. Er wordt gehoopt dat het advies van de Raad van State opgevolgd wordt.    

En dat het volgende kabinet de gemeente niet zal confronteren met allerlei extra taken of 

beleidsinitiatieven die bestaande wetgeving doorkruisen.  
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6. Deelname aan Monitor Abonnementstarief 

Christa zal de rol van contactpersoon vervullen en Henk is bereid gevonden om als trekker 

van de werkgroep WMO te functioneren.  

 

Huishoudelijk deel   

 

7.  Ingekomen en uitgegane stukken 

Philip was aangenaam verrast over de uitgebreide reactie op armoede en schuldhulp. Waarvan 

een heleboel van de adviezen zijn overgenomen en cijfers gecorrigeerd zijn.  

 

8. Vacature lid adviesraad 

Er is op de advertentie geen reactie gekomen. Er is in het verleden nooit een poging gedaan om 

oud-leden te vragen opnieuw lid te worden. Er wordt gedacht aan Jan Stam of Emiel van der 

Steen. Emiel is een tijdlang de beheerder geweest en zou aan de eisen kunnen voldoen op het 

gebied van de participatiewet en kunnen functioneren als achtervanger voor de website.  

Er is bij de leden geen bezwaar om Emiel te benaderen. Herman en Philip zullen actie 

ondernemen.  

 

9. Rapportages en verslagen  

a) Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek (Mathieu, Christa): Christa en 

Matthieu zouden samen een afspraak maken, de agenda’s zullen getrokken 

worden  

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

c) Werkgroep Jeugd (Margriet, Mathieu, Koos en José): Er wordt veel onnodig 

doorverwezen naar lichte zorg. Waardoor de zware zorg in het gedrang 

komt. Het schijnt een moeizaam proces te zijn en volstaat niet door een knop 

om te zetten. Los van het feit dat er nogal een tekort is aan personeel. Er 

wordt tegen grenzen aan gelopen of het werk wordt niet interessant 

bevonden omdat er te veel administratieve rompslomp aan vast zit en wijken 

uit naar een andere functie. Investeerders springen in op de lichte zorg en 

nemen organisaties over om snel geld op te verdienen.  

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

cliëntenraad heeft een brief verstuurd naar de heer Tjeenk Willink 

(informateur). Er is een 10 puntenplan opgesteld naar aanleiding van 5 

miljoen burgers die een uitkering ontvangen. In te brengen het 

totstandkoming en uitvoering en bijstelling in de regelgeving in de sociale 

zekerheid. Er moet in de gaten worden gehouden of hier daadwerkelijk iets 

mee gedaan wordt.  

Herman: Eens in de 6 weken wordt er als werkgroep overleg gevolgd met 

Anton Timm. Er wordt dan bijgepraat op het gebied van ontwikkeling 

inburgering, schuld en hulpverlening. Er is gevraagd om een actualisering te 

geven van de besluitvorming die ongeveer een jaar/anderhalf jaar geleden 

heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het rekenkamerrapport. Er is een 

document gekomen dat aanleiding gaf om een aantal punten bij te stellen. 

We zijn nu benieuwd hoe het in de praktijk eraan toe gaat.  

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

Opmerkingen.  

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

g) Informatie uit achterbannen: 

Seniorenplatform: We zijn bezig met een nieuwsbrief die gaat uitkomen en 

afhankelijk van de stand van zaken rondom Corona volgt daar nog nieuws 

op.  
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NPV: Geen nieuws. 

Kerken: Geen nieuws. 

Ouderenbonden/PCOB: Geen nieuws. 

Mantelzorg: Anja heeft een uitnodiging ontvangen voor de mantelfoon in 

Rotterdam op 25 mei. 

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

Geen opmerkingen.   

  

10. Actualiteit/agendapunten volgende vergadering  

- Tijdens een presentatie Omgevingswet was werd er gesproken over hoeveel 

raakvlakken met Sociaal Domein er zouden zijn (toegankelijkheid). Maar er is verder 

geen aandacht meer aan besteed. De vraag is of dit nu een wet is? Er is in de 

woonvisie gereageerd. Ton Versteeg is zich aan het verdiepen op die Omgevingswet. 

Via Arjan Bosker kan er gevraagd worden om ons hierover bij te praten.  

  

11. Vergaderingen commissies en gemeenteraad  

11 mei 2021: Informatieve commissie: Anja. 

20 mei 2021: Verbonden partijen: Henk 

27 mei 2021: Besluitvoorbereidende commissie: Mathieu (met Sylvia als achtervanger).  

 

12. Rondvraag  

Sylvia: er kwamen vragen voorbij over het zwembad gesteld aan Optie Sport, Leefbaar 

Krimpen en een raadsvoorstel. Dit wordt opgepakt door Sylvia en Margriet.  

 

13. 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  

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   

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  

Conceptbrief opstellen naar ombudsman met 

bespreekpunten i.v.m. lopend plan 

 Herman, Henk  

Emiel van der Steen benaderen i.v.m. vacature  Herman, Philip  

  

  

 

 


