Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Notulen vergadering ASD 19 februari 2020
E-mail: db@asd-nissewaard.nl
Website: https://www.asd-nissewaard.nl

Aanwezig: Jenny Jhagru, Elly Janki, Dini Valkenburg, René Vermeulen, Gré Wiechmann,
Leen van Winkelhof, Nico Jaspers, Klaas Cats, Jacques Mestrom, Anne Marie Koopman
– van Kouwen, , Gerard Willems en ambtelijk secretaris Lennard Goudriaan.
Afwezig met kennisgeving: Betty de Groot – Disco, Fiet Praag, Lenie Man in ‘t Veld,
Peter Reniers.

1. Het functioneren van de ASD
Vanwege het feit dat 4 leden niet aanwezig konden zijn, is er met algemene stemmen
besloten het besloten gedeelte over het functioneren van de ASD, de rol van de
voorzitter en het dagelijks bestuur, afgesproken het besloten deel te verplaatsen naar
de vergadering van 7 april 2020. Dit agendapunt is definitief, en zal verder niet meer
verschoven worden.

2. Stemming over Onkostenvergoeding
De stemming over de onkostenvergoeding zal plaatsvinden in April.

3. Vergaderfrequentie
Er is besloten om de huidige vergaderfrequentie van 2 vergaderingen per maand een
paar maanden uit te proberen, en dit dan te evalueren om dan gezamenlijk (per
stemming) te beslissen of we hier mee door moeten gaan.
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4. Notulen
Notulen 7 januari
Elly vraagt hoe het zit met de brief over de klussendienst. Anne Marie antwoordt dat
daar geen antwoord op gekregen is. Gré voegt daaraan aan toe dat zij ook enkele
malen gebruikt heeft gemaakt van de klussendienst, en dat er geen extra kosten in
rekening zijn gebracht. Teus vraagt zich af of het DB had moeten nagaan of de brief wel
goed was aangenomen, bijvoorbeeld per telefoon. Anne Marie antwoordt dat men
organisaties niet kan verplichten tot antwoorden, en wil het hierbij laten. Elly vraagt
hoe het zit met artikel 16 van de Participatiewet.
1. Aan een persoon die geen recht op bijstand heeft, kan het college, gelet op alle omstandigheden, in
afwijking van deze paragraaf, bijstand verlenen indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken.

Lennard antwoordt dat alhoewel de Participatiewet [soms] op kleine punten gewijzigd
wordt de gehele wet gewoon van kracht is en blijft. Elly vraagt hoe het zit met haar
vragen wat betreft Voorne Putten Werkt, en waarom de vraag nog niet is beantwoord
door wethouder Struijk. Anne Marie antwoordt dat wethouder Struijk niet gaat over de
Participatiewet. De vraag zal worden meegenomen naar de wethouders.
Notulen 22 januari
Elly vraagt hoe het zit met de antwoorden van wethouder Struijk wat betreft de
situatie rond de CZ polis. Anne Marie antwoordt dat dit nog wel enige tijd kan gaan
duren, maar zal de vraag meenemen in het volgende wethoudersoverleg. Gré vraagt of
de Stichting Urgente Noden al actief is binnen de gemeente Nissewaard. Anne Marie
antwoordt dat dit nog niet het geval is, en dat er nog onderhandeld wordt.
Notulen 4 februari
Gré wil graag dat de notulen worden besproken op de eerstvolgende vergadering.
Anne Marie antwoordt dat het voorstel van het DB om notulen op woensdagen te
behandelen nog niet is vastgesteld door de ASD. Besloten wordt dat de notulen vanaf
nu [zo mogelijk] op de eerstvolgende vergadering zullen worden besproken. Gerard
belooft de notulen [zo mogelijk] tijdig af te hebben, zodat deze op de eerstvolgende
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vergadering besproken kan worden. Elly vindt 2 sprekers erg veel per vergadering.
Anne Marie antwoordt dat in de oude Wmo raad er soms wel 4 sprekers waren, al
hadden die kortere spreektijd, en dat nu is besloten het eerste half jaar 2 sprekers te
hebben en dit dan over een half jaar te evalueren. Elly vraagt hoe het zit met de brief
van de mevrouw die een gesprek wilde over problemen met de Participatiewet. Anne
Marie antwoordt dat er een brief is gestuurd aan de mevrouw, en dat hierop niet meer
gereageerd is. Anne Marie vraagt de vergadering of in de toekomst een dergelijke brief
geanonimiseerd moet worden doorgestuurd aan de leden, of dat een mededeling door
het DB voldoende is. Besloten is dat een mededeling voortaan voldoende is.

5. Brief aan Groot Nissewaard
Lennard: Brief is ter kennisname doorgestuurd aan het College

6. Jaarverslag
Gré merkt op dat er geen 2 maar 3 leden zijn gestopt in 2019, Bert Schouten, Jan van
Schijndel en Henny Kleijwegt. Het jaarverslag wordt, op de correcties na, met algemene
stemmen goedgekeurd, en zal na correcties op de website worden geplaatst, en zal ook
nog op papier onder de leden worden verspreid. Verder gaat het jaarverslag naar het
College en de Raad.

7. Rondvraag
Klaas vraagt hoe het zit met de opmerkingen over onder andere Thuis in de Wijk en
Flex vervoer die hij op verzoek van de voorzitter aan Nico heeft gestuurd. De email is
verzonden op 5 februari. Anne Marie antwoordt dat deze vragen zullen worden
meegenomen in de vergadering met Marianne, en de betreffende
beleidsmedewerkers. Klaas vraagt of het klopt dat Thuis in de Wijk [nog] steeds iedere
3 maanden terugkomt. Anne Marie bevestigt dit. Lennard merkt op dat Marianne
Trustfull waarschijnlijk niet aanwezig kan zijn op de geplande vergadering. Besloten
wordt om in dat geval dan een nieuwe datum in te plannen zodat Marianne Trustfull
wel aanwezig kan zijn. Leen vraagt hoe het precies zit met het mobiele milieustation in
de kernen, en met name Simonshaven .Anne Marie antwoordt dat het verslag van het
overleg met wethouder Mijnans nog wordt toegezonden aan Leen.
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De frequentie en plaats van het mobiele milieustation wordt bepaald door Reinis aan
de hand van van te voren opgestelde criteria. De tijden zullen de komende tijd worden
uitgebreid naar enkele avonduren voor mensen die werken. Leen merkt nog op dat
mensen in Simonshaven zich achtergesteld voelen. De ASD zal deze situatie blijven
volgen.

8. Presentatie Beleidsegels Jeugd en Wmo
Deze prestatie werd gegeven door Renske Hogenveen, Annemarieke Slavenburg en
Rutger Zevenhuizen van de gemeente Nissewaard, en Jolanda Combrink en Tanja
Hermans van het Jeugd Ondersteunings Team (JOT) Nissewaard.
Aan de hand van enkele casussen laten bovengenoemde personen zien hoe de
beleidsregels Wmo en Jeugd worden toegepast in de gemeente Nissewaard. Er werden
een paar situaties waarna werd gevraagd of de ASD leden hiervoor een oplossing
konden bedenken aan de hand van de beleidsregels. De casussen staan online in het
archief bij de vergaderstukken van 19 februari:
https://www.asd-nissewaard.nl/vergaderstukken-19-februari-2020/
Als er nog nadere vragen zijn kunnen deze via een e-mail aan Lennard aan Renske en
collega’s worden gesteld.

Brielle/Nissewaard 23 februari 2020.

Besluitenlijst
Besluit:

Actie:

Functioneren ASD besloten agendapunt naar
agenda 7 april

DB, ASD, Lennard

Stemming onkostenvergoeding naar [een]
vergadering in April

DB, ASD, Lennard

Vergaderfrequentie agendapunt

DB, ASD, Lennard
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Certificaten Voorne Putten Werkt (Vraag Elly). Naar DB
Wethoudersoverleg
CZ polis (Vraag Jenny

DB

Notulen behandelen op eerstvolgende vergadering Gerard, Leen, Gré
Evaluatie over aantal sprekers per vergadering op
agenda voor augustus of september

DB, ASD, Lennard

Doorsturen ingekomen brieven van burgers
DB, ASD, Nico
voortaan in de vorm van een geanonimiseerde
mededeling door het DB. Op dit besluit kan
uiteraard in de toekomst worden teruggekomen als
een meerderheid van de ASD dit beslist
Thuis in de Wijk en Flex vervoer (Vragen Klaas email van 5 februari 2020)

DB

Zo nodig een nieuwe uitnodiging aan Marianne
Trustfull betreffende het Flex vervoer

Lennard

Besluitenlijst overgenomen uit de notulen van 4 februari
Besluit:

Actie:

Toiletten in de Akkers (vraag Betty)

DB, en per e-mail aan Lennard:
Geen vraag ontvangen

Gemeenteboekje (vraag Fiet)

Henriette:
Nog geen boekje ontvangen, informatie is wel
beschikbaar op website, Lennard heeft de link
doorgestuurd via DB

Bekendheid geven aan beleid (Vraag René, Nico)

Henriette:
Alle beleid wordt openbaar gepubliceerd of
kenbaar gemaakt, ook de ASD wordt hierbij
betrokken

Brief aan gemeente over bezorging Groot
Nissewaard (vraag Dini)

DB, Nico:
Brief is ter kennisname doorgeleid aan het
college

Wachtlijsten Jeugdzorg

DB, Lennard:
Presentatie aan de hand van beleidsregels
heeft plaatsgevonden. Onderwerp wachtlijsten
moet nog door ASD worden geagendeerd.
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Marianna Trustfull uitnodigen voor flex- en
doelgroepenvervoer en de klachtenafhandeling
hierover (vraag Peter)

DB:
Presentatie door vervoerder is geagendeerd.
Echter, i.v.m. eventuele afwezigheid Marianne
Trustfull, wordt deze mogelijk verplaatst op
verzoek van ASD

Vervanger voor Leen zoeken voor regionaal overleg ASD
Meer informatie hoe het zit met de Bijzondere
bijstand in Brielle en Nissewaard, hoeveel,
waarvoor etc. (Vraag Peter)

DB, Lennard:
Lennard heeft een link gestuurd van de
gemeentelijke website waarop alle informatie
met betrekking tot de bijzondere bijstand
vermeld staat

Info Nick Tameris (vraag Jenny, zie ook besluiten 7 DB, Lennard
januari)
Etentje (vraag Betty)

DB, Lennard

Besluitenlijst overgenomen uit de notulen van 22 januari
Besluit

Actie

Vragen Gré en Peter over vervoer sturen aan
leden

Lennard

Marianne Trustfull uitnodigen (Vragen Gré )

DB

Presentatie over beschermd wonen en
maatschappelijke opvang

Lennard

Besluitenlijst overgenomen uit de notulen van 7 januari
Besluit

Actie

Uitnodigen jeugdorganisaties

DB

Vragen Peter over CZ, Thuiszorg en begeleid
wonen

Bas stuurt e-mail antwoord wat hij heeft
ontvangen door aan de ASD leden.

Veranderingen in huurtoeslag

Vragen of dit op de gemeente website kan
worden vermeld [Bas], en plaatsen op de ASD
website [Gerard]

Document nadere uitwerking rol team
functionarissen Thuis in de Wijk

Nick
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Vraag voor cijfers over bezoekers aantallen Thuis Misko
in de Wijk projecten
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