Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Notulen online vergadering ASD 8 december 2020
E-mail: db@asd-nissewaard.nl
Website: https://www.asd-nissewaard.nl

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

1. Opening vergadering
Anne Marie opent de vergadering en heet iedereen welkom in de laatste ASD vergadering van 2020.
het was niet het jaar wat we verwacht hadden. De verwachting is dat we zeker het komende half jaar
nog niet in het gemeentehuis kunnen vergaderen, en we ons voorlopig zullen moeten behelpen met
online vergaderen via Google Meet. Het is de bedoeling om in ieder geval 1 keer per maand te
vergaderen, en zo nodig kan er altijd een extra vergadering worden ingelast.
Peter deelt mede dat hij een e-mail aan Lennard heeft gestuurd om zijn ASD toelage voorlopig te
stoppen. Peter vindt dat hij momenteel te weinig hoeft te doen om zijn toelage te rechtvaardigen.
Peter vertelt dat door de huidige situatie de motivatie wat weg ebt.
Anne Marie zegt hierop dat zij toch hoopt dat ondanks de moeilijke tijd waarin we ons nu bevinden
Peter toch nog te motivatie kan blijven opbrengen om toch nog door te gaan met ASD, temeer omdat
een groep leden de ASD per 1 januari gaat verlaten en dat de inbreng van Peter zeer gewaardeerd
wordt.
Peter benadrukt dat het belangrijk is dat beslissingen niet door het Db moeten worden genomen
maar door de gehele ASD. Als voorbeeld noemt Peter de ontwikkelingen rond de RASD. Gerard merkt
op dat de kritiek aan het begin van het jaar net voor de corona wel degelijk door het Db serieus
genomen is, en sindsdien iedere te nemen beslissing via de leden e-mail aan de leden wordt
voorgelegd. Als iemand vind dat het Db hierin tekort schiet laat dit dan weten want dan kan daar aan
gewerkt worden.
Nico zegt dat wat betreft de RASD de ASD leden steeds op tijd en volledig zijn ingelicht door het Db,
maar als iemand vindt dat dit niet goed gebeurd is laat dan weten waar het Db faalt.
Gerard zegt dat we uiteraard ook moeten wennen om alles via e-mail en online vergaderen af te
handelen, wat alles een stuk ongemakkelijker maakt.
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2. Notulen ASD vergadering 10 november
Anne Marie zegt dat door het vertrek van Leen er iemand gezocht moet worden in de ASD die de
spellingcontrole wil doen.
Gerard antwoord dat Gré dat al deed en waarschijnlijk wel hier mee door wil gaan, hetgeen Gré
bevestigt.
Peter vraagt ten aanzien van CZ op pagina 2 wat de verhoging is van de polis en hoe zich dat verhoudt
tot andere zorgverzekeraars, en of er sprake is van verhoging.
Anne Marie antwoord dat de vergoeding eigen risico in ieder geval blijft.
Fiet voegt daaraan aan toe dat de polis voorwaarden gelijk zijn gebleven aan 2020, en dat de kosten
ongeveer 10 euro per maand zijn gestegen.
Gerard zegt dat hij de polis documentatie zal delen met de ASD. Er is ook informatie gevraagd aan de
wethouder van Brielle over de CZ polis en zo gauw er geantwoord is zal dit ook met de ASD worden
gedeeld.
Teus zegt dat de polisverhoging van CZ de hoogste was in vergelijking tot de andere verzekeraars.
Anne Marie merkt op dat je dan ook de inhoud van de polissen moet gaan vergelijken om hier een
beter oordeel over te kunnen geven, en het is ook zo dat de gemeente nog steeds een collectieve
korting geeft op het aanvullende deel van de polis. Volgens wethouder Struijk komt de CZ polis over
de gehele breedte gezien nog steeds als beste uit de bus.
Peter heeft wel wat opmerken over pagina 3 van de notulen wat betreft het stukje over zonder last of
ruggespraak wat betreft de RASD, Peter mist zijn opmerking die hij hierover maakte, dat hij dit
problematisch vindt, in de notulen.
Anne Marie zegt dat dit door Gerard gecorrigeerd zal worden.
Leen merkt op dat als je wel ruggespraak gaat toestaan in de RASD dit zal leiden tot een onwerkbare
situatie. Het beste is verantwoording afleggen achteraf.
Anne Marie deelt naar aanleiding van het stukje over Hennie Kleywegt in de notulen mee dat Hennie
inmiddels heeft meegewerkt aan het onderzoek naar personen voor verward gedrag. De gemeente
was erg blij met de medewerking van Hennie.
Nico zegt dat er ook nog een rapportage komt van het onderzoek. Het is nog onduidelijk of de ASD
hier verder nog bij betrokken wordt.

3. Wethoudersoverleg met wethouder Soeterbroek, Struijk en Bal van 11 november
Anne Marie zegt dat Nico door ICT problemen niet bij het overleg aanwezig kon zijn. Anne Marie wil
nog toevoegen dat het bestuur van SUN naar de notaris is geweest, en gaat een laar later dan bedoeld
gelukkig nu toch draaien. Wat betreft de schuldenaanpak wordt momenteel gekeken welke werkwijze
voor Nissewaard het meest optimaal zijn, zoals bijvoorbeeld vroeg signalering.
Gré merkt op dat we steeds opnieuw bezig zijn om het wiel uit te vinden op het gebied van de
schuldenaanpak. Zo worden er nu zogenaamde nieuwe dingen verzonnen die in het verleden al
waren, ineens zijn stopgezet en nu weer opnieuw worden besproken als mogelijke oplossing. Ook
worden er niet goed gecommuniceerd met verschillende instellingen die zich hier mee bezig houden.
Anne Marie zegt dat we de problematiek rond de schuldenaanpak in Nissewaard actief zullen blijven
volgen, en met het college hierover zullen blijven communiceren.
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Fiet zegt dat er ook een project is van Gina Zwanenburg van het gemeentelijke preventieteam voor
een groep van 50 mensen met grote schulden die via een app door de gemeente worden begeleid.
Fiet zegt dat we Gina een keer zouden kunnen vragen een presentatie te geven in de ASD, hetgeen in
de Cliëntenraad SoZaWe ook gebeurde.
Anne Marie zegt dit te zullen bespreken in het Db.
Anne Marie; wat betreft de vraag over de Individuele Inkomens Toeslag (IIT) door Jenny; door de
manier waarop het IIT systeem is opgezet wordt de IIT in dezelfde maand uitbetaald als in het vorige
jaar, ongeacht de datum van aanvraag in 2021. De aanvraag zelf kan vanaf 1 maart worden ingestuurd.
Maar heb je de aanvraag vorig jaar in september gehad krijg je die in 2021 ook weer in september. Dit
is zo ontstaan na de invoering van de online aanvraag. Er zal in 2021 ook per brief worden
gecommuniceerd met mensen die recht hebben op de IIT, dit naar aanleiding van verzoeken hiertoe
uit de ASD.
Fiet vraagt of er ook nog aandacht besteed wordt aan het feit dat als mensen hun ???Rotterdampas
geld op hun ov kaart??? willen laten zitten dat er dan niemand zit.
Peter vraagt hoe het zit ten aanzien van de daklozenopvang in de corona tijd, vooral nu het ook
moeilijker wordt om met deze groep te communiceren.
Anne Marie merkt ook dat er zeker problemen zijn ontstaan, ook met de doorstroming en
bezettingsgraad, en dat er snel gekeken moet worden hoe men dit op wil lossen. Zo is er ook een
woningtekort.
Peter zou ook graag de cijfers van 2019 willen zien rond de jeugdzorg, hoe zit het met het aantal
mensen die gebruik maken van de ondertoezichtstelling en de POS??? regeling. Gaarne cijfers
hierover.
Anne Marie zegt dat er geprobeerd zal worden deze cijfers boven water te krijgen.
Leen vraagt hoe het zit met de situatie rond de fluisterboot.
Anne Marie antwoordt dat de fluisterboot geen eigendom is van de gemeente maar van Stichting de
Fluisterboot. We hebben vragen gesteld over de fluisterboot en het pad naar de fluisterboot, en in het
Db is afgesproken dat Leen foto’s zal maken over de situatie ter plaatse

4. Overzicht overleg tussen Lennard en voorzitter Anne Marie
Anne Marie zegt dat dit overleg iedere maandag plaats vind. Wat betreft de WIB is er contact
opgenomen met wethouder Wijnants dat het zo niet langer kan en dit heeft er toe geleid dat Lennard
een gesprek heeft gehad met 1 van de teamleiders en er is afgesproken dat er een lijstje wordt
gestuurd over het Sterrenkwartier en de Akkerhof. Er zal gezorgd worden dat de benodigde stukken bij
de ASD terechtkomen. Vanaf januari zal Lennard elk kwartaal bij gemeentelijk overleg hierover
aansluiten. We moeten op zoek naar iemand vanuit de WIB die met Lennard mee kunnen naar het
overleg.
Gré hoopt dat er weer wat leven in het dode paard is komt, want sinds Gré deelneemt aan de WIB is
er nog niks gepresteerd.
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5. Formaliseren van de RASD
Nico zegt dat naar aanleiding van aan- en opmerkingen op alle stukken de antwoorden zijn
samengevoegd in een spreadsheet. Dit is 3 december in de stuurgroep RASD besproken en deze heeft
een positief advies gegeven aan het college van Nissewaard wat betreft het formaliseren van de RASD.
De juristen van de gemeente Nissewaard vragen zich nu af of een verordening de beste weg
voorwaarts is en het misschien beter als een maatschappelijke regeling vorm gegeven kan worden.
Nico vraagt zich af waarom men daar nu pas mee komt. Er zal nog verder overleg nodig zijn om een en
ander uit te werken.
Lennard zegt dat een verordening wel de formalisatie van de RASD kan regelen, maar dat voor het
overige ook een maatschappelijke regeling opgesteld kan worden. Daar wordt nu naar gekeken.
Peter merkt op dat alleen Brielle en Nissewaard gereageerd hebben, hebben andere gemeenten niet
gereageerd?
Nico antwoord dat de andere gemeenten geen vragen hadden, maar wel instemmend gereageerd
hebben.
Peter verwondert zich dat tijdens het beantwoorden van de vragen in de spreadsheet de ambtenaar
meteen bepaalt wat er in de verordening komt.
Nico zegt dat dit vooral komt omdat de verordening formeel door de gemeente moet worden
goedgekeurd, maar dat er altijd kritisch naar gekeken mag worden.
Peter is blij met de houding van Brielle wat betreft last en ruggespraak. Peter vind dat het Db dit
sterker moet uitdragen.
Jacques ziet nog steeds geen echte meerwaarde in de RASD.
Nico zegt dat we hier als gehele ASD nog een standpunt moeten innemen.
Teus zegt dat de gemeente door deze manier van samenwerken in de RASD een stukje zelf
verantwoordelijkheid verliest, ondanks het feit dat de RASD door de overheid wordt voorgedragen.
De RASD is ook niet echt een toegevoegde waarde.
Anne Marie zegt dat de RASD een voortzetting is van de OGGZ+, en dat er in feite niet veel verandert.
Het enige dat wordt veranderd is de naam van de organisatie en dat het nu formeel geformaliseerd
gaat worden. Leen ging altijd al voor de ASD naar het OGGZ+ overleg waar zaken besproken worden
die veel beter regionaal geregeld kunnen worden zoals bijvoorbeeld Blijf van mijn Lijf huizen en 24
uurs opvang.
Lennard merkt op dat er ook na de formalisering altijd gekeken moet blijven worden hoe we de RASD
zo optimaal mogelijk kunnen laten werken, en dat het enige wat er nu aan de hand is het formaliseren
betreft van een al bestaande stuurgroep. Lennard ziet dit dan ook aan een stap vooruit en geen stap
terug.
Nico roept de ASD leden ook op om iemand vanuit de ASD te vinden die deel wil nemen aan het
toekomstig RASD overleg.

6. Nieuwe vice voorzitter ASD
Gré heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van vice voorzitter,, en aangezien er geen enkel
bezwaar was vanuit de ASD is bij deze besloten dat Gré per 1 januari de nieuwe vice voorzitter is.
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7. Werving nieuwe leden ASD en WIB
Anne Marie vertelt dat er nu vooral mensen zoeken naar mensen met kennis over de
jeugdproblematiek en mensen met verward gedrag. Het Db stel voor om diverse organisaties aan te
schrijven en een oproep te plaatsen in de lokale media.
Anne Marie vraagt wie er in de sollicitatie commissie willen zitten.
Gré en Jenny zullen dit doen, aangevuld door ambtelijk secretaris Lennard.

8. Gemeentelijke bijdragen en bereikbaar inwoners die hier recht op hebben.
Anne Marie vertelt dat wat betreft het kenbaar maken van de gemeentelijke bijdragen onder de
inwoners van Nissewaard en Brielle die daar recht op hebben, er extra aandacht zal worden besteed
door de gemeenten naar aanleiding van vragen vanuit de ASD.
Anne Marie roept ASD leden op om mee na te denken hoe we deze mensen het beste kunnen
bereiken. Vooral door de nieuwe privacy wetgeving is dat een stuk moeilijker geworden.
Peter zegt dat organisaties als Stimos en Budgetmaatjes hier ook goed aan zouden kunnen
meewerken.
Fiet zegt dat dit ook gebeurt.
Leni merkt op dat de aanvraag ook nog te moeilijk is en dat dit voor veel mensen een drempel
opwerpt.
Anne Marie zegt dat dit een goed punt is en zal worden meegenomen in het overleg met het college
Teus zegt dat we ook de groep ouderen die alleen AOW hebben niet moeten vergeten. Want deze
mensen zitten vaak niet op Facebook en dergelijke en hij vraagt zich af of de SWO daar geen bijdrage
aan kan leveren.
Anne Marie zegt dat deze mensen zullen worden aangeschreven zo is vanuit de gemeente gemeld, en
dat de ASD dit goed zal blijven volgen.
Lennard roept de ASD op om in dit proces zichtbaar te zijn en te blijven.
Klaas zegt dat het treurig is dat een groep zwak bedeelden in de samenleving die ook vaak niet
digitaal vaardig is geheel wordt vergeten. Het is bedroevend hoe met deze groep mensen wordt
omgegaan. Ook door ambtenaren wordt hier veel te weinig aandacht aan geschonken.
Lennard zegt dat men op de gemeente zich wel bewust is van het probleem, en dat hier ook overleg
over wordt gepleegd tussen het SUV en de gemeente om dit zo goed mogelijk af te stemmen zodat
ook de groep zwakkeren niet vergeten wordt. Lennard belooft hier navraag naar te doen en zal de
ASD hierover inlichten zo gauw hij de juiste informatie heeft.
Jenny zou graag cijfers willen zien over de bereikbaarheid van deze groep, hoeveel er wordt
uitgekeerd etc. Vroeger was er ook een speciale folder die door de gemeente werd uitgegeven over
het aanvragen van toeslagen, en wat voor regelingen er waren.

9. Rondvraag
Teus merkt op dat de e-mail van Elly over de bijzondere bijstand hem veel te ver ging, en hij het
jammer vind dat Elly niet bij deze vergadering kon zijn. Bijzondere bijstand is alleen bedoeld voor
mensen die echt in de problemen komen buiten hun eigen schuld om, en waar sprake is van ernstige
of levensbedreigende situaties zoals in de bijzondere bijstandswet vernoemd wordt.
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Jenny zegt dat ze het niet geheel met Teus eens kan zijn omdat chronisch zieke mensen al het duurste
pakket hebben. Maar dat door steeds inperken van de polissen mensen steeds minder over houden
om normaal van te kunnen leven.
Anne Marie zegt dat de ASD de ontwikkelingen rond de ziektekosten verzekering en de bijzondere
bijstand in ieder geval goed zullen blijven volgen.
Klaas zegt dat er 5 of 6 personen zijn die wat betreft foutparkeren zijn werk willen overnemen, en
vraagt of hij een lijntje kan open houden naar de ASD wat betreft dit onderwerp.
Anne Marie antwoordt dat dit uiteraard prima is, en als er iemand van deze personen lid wil worden
van de ASD kunnen zij dit kenbaar maken door een brief of e-mail aan de ASD te schrijven,

10. Afscheid vertrekkende ASD leden
Anne Marie bedankt Klaas Cats, Teus Mourik en Leen van Winkelhof voor hun jarenlange inzet voor de
inwoners van Nissewaard en hun inzet voor de ASD.
Na deze vergadering werd duidelijk dat onder andere door de corona toestand ook Betty de Groot
Disco gaat stoppen met de ASD. Ook Betty wordt bedankt voor al haar inzet de afgelopen jaren.
Jullie zullen allemaal zeer gemist worden.
Anne Marie wil bij deze ook nog gebruik maken om Dini te bedanken dat zij besloten heeft om toch
nog even aan te blijven in de ASD nu er ineens zoveel leden tegelijkertijd vertrekken.

11. Sluiting vergadering
Anne Marie bedankt iedereen voor de aanwezigheid, wenst iedereen prettige feestdagen en sluit de
vergadering.

6

Besluitenlijst van deze notulen
Besluit/kwestie:

Actie:

Vraag Fiet over geld op OV kaart overzetten
Uitnodigen Gina Zwanenburg voor presentatie
schuldhulpverlening
Correctie notulen 10 november RASD opmerking
Peter
Vraag Peter daklozen
Vraag Peter jeugdzorg cijfers
Vraag Leen fluisterboot
Stukken WIB Sterrenkwartier en Akkerhof
Peter, Last en ruggespraak RASD standpunt ASD
bepalen
Opmerking Nico nieuw lid ASD voor ASD zoeken
Werving nieuwe leden
Kenbaar maken gemeentelijke toeslagen
Opmerking Leni; eenvoudiger maken van
aanvragen toeslagen
Opmerking Klaas over bereiken zwakkeren en
digibeten in verband met toeslagen
Vraag Jenny over cijfers toeslagen en papieren
folder

Db
Db
Gerard
Db, Lennard
Db, Lennard
Db, Leen, Leen maakt foto’s steiger en pad
Lennard
ASD agendapunt
ASD
Db, ASD, bespreken wat beste aanpak is
ASD, meedenken
Db, wethoudersoverleg
Lennard
Db

Besluitenlijst uit vorige notulen
Besluit/kwestie:

Actie:

Gesprek met kandidaat Jeugd
Functioneren ASD/Voorzitter
Toiletten Akkers
Folders Stimulanz

Db
ASD wanneer we weer live kunnen vergaderen
Lennard
Elly houdt dit in de gaten

Koppeling websites ASD en gemeenten
Vermelding ASD in gemeentegids en media
RASD bespreken
Advies Fluisterboot
Afspraak Dhr. de Koning en wethouder Brielle
Zoeken naar nieuwe ASD en WIB leden
Vraag Dini over lidmaatschap Elkaar Waard
werkgroep

Db Lennard
Db
Nico, ASD opmerkingen mailen naar Nico
Db
Gerard na COVID
ASD, Klaas → PCOB
Db vraag aan Jacqueline
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Duidelijk uitgewerkte zaken m.b.t. CZ
Bijzondere bijstand
Contact achterban
Vergadercursus
Iemand die mee wil werken aan website
Wachtlijsten Jeugdzorg

Db, ASD archief aanmaken van zaken m.b.t. CZ
Db archief aanmaken, deskundige uitnodigen
ASD ideeën delen via leden e-mail
Db na de COVID crisis
ASD
DB, Lennard: Presentatie aan de hand van
beleidsregels heeft plaatsgevonden. Onderwerp
wachtlijsten moet nog door ASD worden
geagendeerd.

GW Brielle 31 december 2020
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