
Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 
Postbus 25 
3200 AA Spijkenisse 
 
E-mail : db@asd-nissewaard.nl   
Website : www.asd-nissewaard.nl  

 
 

 
1 

 
 
 
 

Jaarverslag  2020 

Adviesraad Sociaal Domein  

Nissewaard 

 

 

 

 

Inhoudsopgave: 

1. Inleiding ............................................................................................................................. 2 
2. De Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard in het jaar 2020 ............................................ 2 
3. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard .................................................... 3 
4. Overleg en contacten Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard ......................................... 3 
5. Activiteiten Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard ......................................................... 5 
6. Behandelde onderwerpen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard .................................. 5 
7. Uitgebrachte adviezen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard ....................................... 6 
8. Voorzienbare ontwikkelingen ............................................................................................. 6 
9. Financiën .......................................................................................................................... 6 
10. Afsluiting ........................................................................................................................... 7 
 

Bijlagen: 
Bijlage A :    Leden Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard  
Bijlage B :    Vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard  
Bijlage C :   Behandelde onderwerpen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 
Bijlage D :   Uitgebrachte adviezen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 



Jaarverslag  2020 
 

 
2 

 

1. Inleiding 

Dit is het tweede Jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard.  
De Adviesraad is gestart op 01-01-2019 na het samenvoegen van de Adviesraad Wmo en 
Jeugd Nissewaard en de Cliëntenraad SoZaWe Nissewaard en Brielle. 
 

Het College van B&W heeft de Adviesraad ingesteld om haar te ondersteunen bij beleids-
ontwikkeling op het sociaal domein en om inwoners hierin een stem te geven. 
De bevoegdheden en aanvullende bepalingen daaromtrent zijn vastgelegd in de Verordening 
Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 2019. De Adviesraad heeft nadere regels voor het 
functioneren opgenomen in een Huishoudelijk Reglement. 
 

De bevoegdheden van de Adviesraad strekken zich uit tot het beleid en de uitvoering van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet voor de Gemeente Nissewaard en 
de Participatiewet voor de Gemeenten Nissewaard en Brielle. Dit betreft derhalve de terreinen 
zorg, werk en inkomen. 
 

De wijze waarop door de Adviesraad invulling wordt gegeven aan de taken en bevoegdheden 
is beschreven in het document “Leidraad en werkplan Adviesraad Sociaal Domein”.  
 

In het Jaarplan voor het onderhavige jaar zijn de voorgenomen activiteiten op het moment van 
vaststellen daarvan opgenomen. Gedurende het jaar is de Adviesraad geconfronteerd met niet 
voorziene ontwikkelingen op gemeentelijk en landelijk niveau en aanvragen van adviezen door 
de gemeente. 
 

Dit Jaarverslag beschrijft de ontwikkelingen, de adviezen en de activiteiten van de Adviesraad 
gedurende het jaar 2020. 

2. De Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard in het jaar 2020 

Het eerste jaar van de Adviesraad had voor een belangrijk deel in het teken had gestaan van 
de start na de samenvoeging van de opgeheven Raden. 
Het voornemen voor het jaar 2020 was om de werkwijze, de samenwerking met het 
gemeentebestuur en -medewerkers en de communicatie met de relevante partijen in de 
omgeving en inwoners, nader uit te werken. 
De Corona-crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen hebben de voornemens, werkwijze 
en activiteiten in 2020 echter belangrijk beïnvloed.   
Vanaf medio maart 2020 was het niet meer mogelijk fysiek bijeen te komen om te overleggen. 
Aanvankelijk beperkte dit ook de activiteiten van de Adviesraad.  
Al snel ging de aandacht echter uit naar de gevolgen van de Corona-crisis voor de meer 
kwetsbare en afhankelijke inwoners en de maatregelen vanuit de landelijke- en de lokale- 
overheid. 
Voor het overleg en de afstemming van de activiteiten werd noodgedwongen overgeschakeld 
naar het video-vergaderen.  Na een wat moeizame start bleek dit een hanteerbaar alternatief. 
Uiteindelijk heeft de Adviesraad een goede invulling kunnen geven aan de taken. Dit geldt niet 
alleen voor wat betreft de Corona-aangelegenheden; ook de meer gebruikelijke onderwerpen 
werden behandeld.  
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Voor de Werkgroep Inclusie Beleid (WIB) was het vanwege de Corona-crisis lastig om 
voldoende invulling te kunnen geven aan de gebruikelijke activiteiten  Daarnaast vond nadere 
oriëntatie plaats op de toekomstige positie en het vervolg vanwege het voorziene afscheid van 
een aantal leden. 
 

Voor zolang het noodzakelijk is zal de Adviesraad in 2021 de huidige werkwijze blijven 
hanteren. Na beëindiging van de Corona-maatregelen zal de Adviesraad zich weer meer 
intensief gaan bezig houden met de verdere ontwikkeling van de organisatie en het 
functioneren, alsmede de samenwerking met het gemeentebestuur en -medewerkers en de 
communicatie met de relevante partijen in de omgeving en inwoners. 

3. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 

In de Verordening is bepaald dat de Adviesraad uit maximaal 15 leden en een onafhankelijk 
voorzitter bestaat. De voorzitter wordt in functie benoemd en heeft geen stemrecht bij 
vergaderingen van de Adviesraad. De samenstelling van de Adviesraad was geheel 2020 
gelijk en overeenkomstig het bepaalde in de verordening.  
Een aantal leden bereiken per 01-01-2021 het einde van de eerste benoemingstermijn.  
Deze leden hebben aangegeven niet voor een herbenoeming in aanmerking te willen komen. 
Tevens hebben een aantal leden aangegeven uit te willen treden. Dit geldt ook voor de WIB.  
Aan het einde van het jaar 2020 is daarom begonnen met de voorbereiding voor het werven 
van nieuwe leden, zowel voor de Adviesraad als de WIB. 
 

De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de plaatsvervangend 
voorzitter, de secretaris en waaraan de webmaster is toegevoegd.  
De Adviesraad wordt ondersteund door een Ambtelijk Secretaris die door het College van 
B&W van de Gemeente Nissewaard is aangesteld. De Adviesraad kan gebruik maken van 
(vergader-)faciliteiten van de gemeente. 
 

Het College van B&W stelt jaarlijks een budget ter beschikking aan de Adviesraad om het 
adequaat functioneren van de Adviesraad mogelijk te maken. De leden van de Adviesraad 
ontvangen daaruit een maandelijkse onkostenvergoeding. Ook de leden van de WIB 
ontvangen vanuit dit budget een onkostenvergoeding voor de activiteiten. 
 

In bijlage A is de samenstelling van de Adviesraad gedurende het jaar 2020 opgenomen. 
In deze bijlage is ook een overzicht opgenomen van de leden van de WIB. 

4. Overleg en contacten Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 

De plenaire vergaderingen van de Adviesraad vinden volgens planning iedere eerste week van 
de maand plaats en iedere derde week van de maand is gereserveerd voor een extra 
vergadering.  
Zoals eerder aangegeven heeft de Adviesraad vanwege de Corona-crisis en -maatregelen 
vanaf medio maart 2020 alleen nog video-vergaderd. De eerste maanden na de maatregelen 
vonden de contacten tussen de ASD-leden voornamelijk plaats via e-mail berichten. 
Na een periode van oriëntatie, kennis-delen en inregelen van het video-vergaderen vonden op 
deze wijze weer vanaf juni 2020 met een wat lagere frequentie weer plenaire vergadering 
plaats. Vanaf dat moment is deze wijze ook toegepast bij bijzondere bijeenkomsten voor de 
ASD en met andere partijen.  
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Ook de DB-overleggen en de overleggen van het DB met de wethouders vonden plaats via 
video-vergaderen.   
 

In het jaar 2020 heeft de Adviesraad 8 keer plenair vergaderd, Het uitgangspunt is dat deze 
vergaderingen openbaar zijn, maar bij het video-vergaderen is dit praktisch niet mogelijk. 
Naast deze vergaderingen hebben er drie (video-) bijeenkomsten plaatsgevonden over een 
specifiek onderwerp. 
De wethouders en medewerkers van de Gemeente Nissewaard bezoeken, op initiatief van de 
Adviesraad dan wel eigen initiatief, de vergaderingen van de Adviesraad voor toelichting op en 
discussie over ontwikkelingen voor wat betreft het beleid en de uitvoering. 
Er worden door de Adviesraad ook externe instanties uitgenodigd voor een presentatie en / of 
gedachtewisseling. Door de omstandigheden is dit in 2020 niet gebeurd.  
 

Het Dagelijks Bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht ter voorbereiding van de 
vergaderingen en voor uitvoering van de specifieke taken. Vanaf medio maart 2020 vindt ook 
dit overleg nog uitsluitend plaats met behulp van het video-vergaderen.  
De voorzitter en ambtelijk secretaris hebben vanaf dat moment wekelijks een (telefonisch) 
bilateraal overleg.  
Buiten de vergaderingen hebben de leden van de Adviesraad tevens contact via e-mail 
berichten. In 2020 nog meer dan gebruikelijk. 
 

Het Dagelijks Bestuur overlegt periodiek met afzonderlijk de wethouders Sociaal domein en de 
wethouder Leefomgeving. De intentie is ieder kwartaal te overleggen, maar door verschillende 
omstandigheden is dit in 2020 niet mogelijk gebleken. Met zowel de wethouders Sociaal 
domein als met de wethouder Leefomgeving is 3 keer overlegd. 
Ook deze overleggen vinden vanaf medio maart 2020 plaats via video-vergaderen.   
 

De Adviesraad Wmo en Jeugd participeerde in de Regionale Werkgroep OGGZ+ Voorne-
Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard in het kader van de regiofunctie van de 
Gemeente Nissewaard en de gezamenlijke aanpak aangaande beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. De Adviesraad Sociaal Domein heeft de samenwerking met de 
andere adviesraden in de regio gecontinueerd. In 2020 vond dit overleg (via video-vergaderen) 
4 keer plaats. 
De regionale samenwerking is gebaseerd op onderlinge afspraken en de adviezen zijn tot op 
heden informeel. De relatie met de lokale adviesraden is niet duidelijk bepaald. 
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het formaliseren van de Regionale Adviesraad Sociaal 
Domein (RASD). Naar aanleiding daarvan zijn regels vastgesteld voor de organisatie, het 
functioneren, de bevoegdheden en samenstelling van de RASD, alsmede de relatie met de 
lokale adviesraden en de stuurgroep (O)GGZ+. 
In 2021 zal een definitief besluit worden genomen door het College van B&W van de 
Gemeente Nissewaard en de benodigde formele documenten worden opgesteld. 
  

In bijlage B is een overzicht opgenomen met de data waarop de structurele periodieke 
overleggen gedurende het jaar 2020 hebben plaatsgevonden. 
 
Naast de genoemde structurele periodieke vergaderingen hebben diverse leden, minder dan 
gebruikelijk, (video-) bijeenkomsten bezocht namens dan wel van belang voor het functioneren 
van de Adviesraad.  
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Daarnaast hebben de afzonderlijke leden van de Adviesraad contacten met de achterban en 
belangenorganisaties. 
 

Via de website van de Adviesraad worden de inwoners en andere belangstellenden op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten.  
Tevens worden relevante verslagen en documenten via de website gepubliceerd. ( Website: 
www.asd-nissewaard.nl )  
Voor de ASD-leden is een afgeschermde omgeving binnen de website ingericht voor het 
uitwisselen van informatie. 

5. Activiteiten Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 

De activiteiten van de Adviesraad zijn in 2020 belangrijk beïnvloed door de Corona- crisis en -
maatregelen.  
Gezien deze omstandigheden is er weinig mogelijk geweest betreffende het nader invulling 
geven aan de in het voorafgaande opgestelde documenten en procedures in het kader van het 
functioneren van de Adviesraad. Dit betrof het Huishoudelijk Reglement, het Schema van aan- 
en aftreden van de leden, het opzetten van een registratie van activiteiten, de procedure voor 
de advisering en andere documenten en procedures voor wat betreft de werkwijze van de 
Adviesraad.  
 

Ondanks de Corona- crisis en -maatregelen is de Adviesraad, inspelend op de gewijzigde 
omstandigheden en mogelijkheden, in staat geweest een goede invulling aan de taken, zijnde 
het kennis nemen en beoordelen van de ontwikkelingen in het sociaal domein binnen de 
gemeenten en daar buiten. 
Naar aanleiding van deze activiteiten zijn gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht 
aan het College van B&W. 
Dit alles maakte dat het jaar 2020 voor de Adviesraad, het Dagelijks Bestuur in het bijzonder, 
tot een bijzonder, dynamisch en inspannend jaar. 
 

De bijzondere omstandigheden zorgde er voor dat de WIB gedwongen was de activiteiten te 
beperken. Dit werd mede veroorzaakt door mindere, voor de WIB relevante, activiteiten binnen 
de gemeente. Tevens lukte het de gemeente in 2021 niet om een groot deel van de voor de 
WIB belangrijke informatie aan te leveren.   
De WIB heeft contacten en periodiek overleg met medewerkers van de gemeente om de 
ontwikkelingen en bevindingen te bespreken.  
In het afgelopen jaar heeft nadere oriëntatie plaatsgevonden op de werkwijze van de WIB en 
het naderende vertrek van een aantal leden.  

6. Behandelde onderwerpen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 

De Adviesraad heeft gedurende het jaar 2020 vele onderwerpen aan de orde gehad. 
In het overzicht in bijlage C zijn deze onderwerpen vermeld geordend naar beleidsterrein dan 
wel categorie.  
Voor ieder onderwerp is daarbij de periode aangegeven waarin het betreffende onderwerp aan 
de orde was. 
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7. Uitgebrachte adviezen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 

De Adviesraad adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd. Doorgaans worden 
de adviezen behandeld door de meest betrokken wethouder. 
Daarnaast worden ook schriftelijke adviezen uitgebracht aan de ambtelijke organisatie.  
 

Naast deze formele schriftelijke adviezen worden tijdens overleggen waarbij Adviesraad-leden 
en wethouders aanwezig zijn, ook informeel geadviseerd. 
Tevens worden bij overleggen en contacten met (beleids-)medewerkers van de gemeente 
adviezen afgegeven. Dit geldt soms ook bij contacten met externe partijen die in opdracht van 
de gemeente taken uitvoeren in het kader van het sociaal domein. 
Mede naar aanleiding van de aangegeven overleggen en contacten worden incidenteel op 
schrift gestelde bevindingen en adviezen afgegeven.     

8. Voorzienbare ontwikkelingen  

De Adviesraad zal in 2021 verder werken aan het optimaliseren van de werkwijze en de 
interne samenwerking Dit geldt ook voor het overleg en de contacten met de gemeenten, 
relevante andere partijen en de inwoners.  
In het eerste halfjaar van 2021 zal mede in het teken staan van het werven van leden voor de 
Adviesraad en de Werkgroep Inclusie Beleid (WIB). Het streven daarbij is voor de ASD leden 
te benoemen met inzicht in dan wel ervaring met jongeren en jeugdhulp dan wel 
psychiatrische problematiek en -zorg dan wel (hulp aan) personen met verward gedrag. 
 

Er zal gedurende het jaar 2021 bezien worden op welke wijze nader vorm wordt gegeven aan 
de contacten met de achterban en de belangenorganisaties. 
De inhoud en functionaliteit van de website van de Adviesraad zal verder worden ontwikkeld. 
Via de website kunnen inwoners en andere belanghebbenden kennis nemen van informatie 
over en activiteiten van de Adviesraad Bezien zal worden in hoeverre een functie kan worden 
toegevoegd waarmee inwoners via de website berichten kunnen plaatsen die bestemd zijn 
voor de ASD. 
   

De Adviesraad zal in 2021 bekijken in hoeverre, naast de Werkgroep Inclusie Beleid (WIB),  
het instellen van meerdere permanente dan wel tijdelijke werkgroepen zinvol is en welke taken 
aan deze werkgroepen zullen worden toebedeeld. 
Naast de functies binnen het Dagelijks Bestuur, zal een nadere taakverdeling tussen de leden 
worden overwogen. 
 

In het Jaarplan 2021 van de Adviesraad zijn de geplande activiteiten van de Adviesraad 
Sociaal Domein van de Gemeente Nissewaard voor het jaar 2021.  
 

De uitvoering van de voornemens en plannen voor het jaar 2021 zijn afhankelijk van de 
ontwikkelingen en mogelijkheden ten aanzien van de Corona-crisis en -maatregelen. 

9. Financiën 

Door het College van B&W wordt jaarlijks een budget ter beschikking gesteld aan de 
Adviesraad voor het bekostigen van de noodzakelijke uitgaven. 
Dit budget bedraagt ongeveer € 26.500,- 
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De ASD-leden ontvangen daaruit een maandelijkse onkostenvergoeding. Ook de werkgroep-
leden ontvangen hieruit een onkostenvergoeding. 
Vanuit dit budget worden verder specifieke kosten betaald, zoals bij het bezoeken van 
bijeenkomsten, voor de digitale ondersteuning van de leden, hosting en beheer van de ASD-
website, abonnementen en lidmaatschappen, trainingen, documentatie e.d.. 

10. Afsluiting 

De ASD blijft zich in 2021 en daarna inzetten op resultaat-gerichte belangenbehartiging van de 
inwoners in het kader van het locale beleid en de uitvoering voor wat betreft de terreinen zorg, 
werk, inkomen en inclusie.   
Dit door het intensief volgen en beoordelen van de ontwikkelingen aangaande deze terreinen 
op landelijk en meer specifiek gemeentelijk niveau. Daarnaast zullen contacten worden 
onderhouden met de inwoners en andere belangenbehartigende organisaties om de wensen 
en ervaringen vanuit de samenleving in beeld te krijgen. Tevens zal overleg plaatsvinden met 
de bestuurders en (beleids)medewerkers van de gemeente over het beleid en de plannen 
betreffende het sociale domein. 
Naar aanleiding van al deze activiteiten zal de meest optimale en haalbare richting worden 
bepaald van het beleid en de uitvoering vanuit de optiek van de inwoners en zal 
overeenkomstig worden gehandeld en geadviseerd.  
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Bijlage A :   Leden Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begin Eind

Coordinator R. Rentmeester (Rinus) 01-01-2020 31-12-2020
Lid L. Stok (Lo) 01-01-2020 31-12-2020
Lid B. Koopman (Bert) 01-01-2020 31-12-2020
Lid M.J. Wiechmann-Herweijer (Gre) 01-01-2020 31-12-2020
Lid P. Reniers (Peter) 01-01-2020 31-12-2020

Leden  Werkgroep Inclusie Beleid (WIB) 2020

Periode lidmaatschap
Functie Naam 

Benoemd Einde termijn

Voorzitter A.M. Koopman-van Kouwen (Anne Marie) 01-01-2019 31-12-2022
Vice-voorzitter L. van Winkelhof (Leen) 01-01-2019 31-12-2020
Secretaris N.D.R. Jaspers (Nico) 01-01-2019 31-12-2022
DB-Lid G. Willems (Gerard) 01-01-2019 31-12-2022
Lid K.1. Cats (Klaas) 01-01-2019 31-12-2022
Lid B. de Groot-Disco (Bettv) 01-01-2019 31-12-2022
Lid S. Janki (EllV) 01-01-2019 31-12-2022
Lid J. Jhagru (Jennv) 01-01-2019 31-12-2022
Lid L. Manin'tveld (Lenie) 01-01-2019 31-12-2022
Lid J. Mestrom (Jacques) 01-01-2019 31-12-2022
Lid T.C. Mourik (Teus) 01-01-2019 31-12-2022
Lid S. Praag (Fiet) 01-01-2019 31-12-2022
Lid P. Reniers (Peter) 01-01-2019 31-12-2022
Lid A. M. Valkenburg (Dini) 01-01-2019 31-12-2020
Lid R. Vermeulen (Rene) 01-01-2019 31-12-2022
Lid M.J. Wiechmann-Herweijer (Gre) 01-01-2019 31-12-2022

B.Treuren (Bas)     
L. Goudriaan (Lennard) 

Leden  Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 2020

Ambtelijk 
secretaris

tot en met 31-01-2020
vanaf 01-02-2020

Functie Naam 
Benoeming

Afgetreden
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Bijlage B :   Vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard  
 
 

          Plenaire vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard in 2020 
 

Volgnr Datum Volgnr Datum 

    
01    Dinsdag       07-01-2020 09    Donderdag  26-11-2020 
02    Woensdag   22-01-2020 10    Donderdag  03-12-2020 
03    Dinsdag       04-02-2020 11    Dinsdag       08-12-2020 
04    Woensdag   19-02-2020   
05    Dinsdag       30-06-2020   
06    Woensdag    23-09-2020   
07    Dinsdag       13-10-2020   
08    Dinsdag       10-11-2020   

    

 
 
 

                 Vergaderingen Regionale Werkgroep OGGZ+ Voorne-Putten,  
                         Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard in 2020 
  

Volgnr Datum 

  
01    Maandag    08-06-2020 
02    Maandag    10-08-2020 
03    Maandag    05-10-2020 
04    Maandag    09-11-2020 

  

 
 
 

                    Overleg met wethouders Gemeente Nissewaard in 2020 
 

Wethouders Sociaal Domein Wethouder Leefomgeving 

Volgnr Datum Volgnr Datum 

    
01    Woensdag   13-05-2020 01    Woensdag    12-02-2020 
02    Woensdag   02-09-2020 02    Vrijdag          29-05-2020 
03    Woensdag   11-11-2020 03    Maandag      13-07-2020 
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Bijlage C :   Behandelde onderwerpen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 
 
 

De Adviesraad heeft in 2020 de volgende onderwerpen aan de orde gehad en deze 
voornamelijk behandeld in de daarbij aangegeven periode: 

 

Volg 
nr 

Onderwerp 
Beleidsterrein / 

Categorie 
Behandeld 

door 

Behandeld in 
periode 

Van            t/m 
     

001 Ontwikkelingen Thuiszorg Wmo en Jeugd ASD 01-01-2020 - 

             29-02-2020  
002 Monitoren zorgmijding en adviseren 

daarover indien nodig 
Wmo en Jeugd ASD 01-01-2020 - 

             31-12-2020  
003 Monitoren VP Flex vervoer en 

adviseren daarover indien nodig 
Wmo en Jeugd ASD 01-01-2020 - 

             31-12-2020  
004 Klacht-behandeling VP Flex vervoer Wmo en Jeugd ASD 01-01-2020 - 

             29-02-2020  
005 Beleidsregels Wmo en Jeugd Wmo en Jeugd ASD 01-02-2020 - 

             31-03-2020  
006 Behandelen casussen Wmo en 

Jeugd 
Wmo en Jeugd ASD 01-02-2020 - 

             31-03-2020  
007 Protocol VP Flex vervoer Wmo en Jeugd ASD 01-06-2020 - 

             31-08-2020  
     

008 VOG-verklaring in het kader van 
Wmo-PGB 

Wmo ASD 01-01-2020 - 
              29-02-2020 

009 Maatschappelijke Opvang en 
Beschermd Wonen 

Wmo ASD 01-03-2020 - 
             30-04-2020  

010 Aanpak Personen met verward 
gedrag 

Wmo ASD 01-06-2020 - 
            31-10-2020 

011 Week van de eenzaamheid (Elkaar 
Waard week )in september 2020  

Wmo  ASD 01-08-2020 - 
              30-09-2020 

012 
 

Participatie onderzoek Personen met 
verward gedrag 

Wmo ASD 01-10-2020 - 
             31-12-2020  

     

013 Wachtlijsten bij de jeugdzorg Jeugd ASD 01-02-2020 - 
             30-11-2020  

014 Regiovisie Jeugdhulp Jeugd ASD 31-10-2020 - 
             31-12-2020  

     

015 Vingerscan VP Werkt Participatie-wet ASD(-DB) 01-05-2020 - 
              31-12-2020 

016 Beleidsregels kinderopvang 
Participatie-wet 

Participatie-wet ASD 01-02-2020 - 
              31-03-2020 
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017 Certificaten Voorne Putten Werkt Participatie-wet ASD 01-02-2020 - 
              31-03-2020 

018 Maatregelen Gemeente Brielle 
Sociale voorzieningen  

Participatie-wet ASD(-DB)  01-10-2019 - 
              30-11-2019 

     

019 
 

Tegengaan armoede en schulden Armoede-
bestrijding 

ASD 01-01-2020 - 

            31-08-2019   
020 Oprichting Stichting Urgente Noden 

(SUN) 
Armoede-
bestrijding 

ASD 01-01-2020 -   
              31-12-2020 

021 Individuele Inkomens Toeslag (IIT) Armoede-
bestrijding 

ASD 01-04-2020 - 
            31-12-2020   

022 Wijziging aanpak schulden Armoede-
bestrijding 

ASD 01-09-2020 - 
            31-12-2020   

     

023 Criteria verkrijgen Bijzondere bijstand Bijzondere 
bijstand 

ASD 01-01-2020 - 
              29-02-2020 

024 Kwantitatieve informatie betreffende 
Bijzondere bijstand  

Bijzondere 
bijstand 

ASD 01-01-2020 - 
              31-12-2020 

     

025 Collectieve Ziektekosten-verzekering 
Minima 2020 (Gemeentepolis) 

Voorzieningen ASD 01-01-2020 - 
             29-02-2020  

026 Beleidsregels kinderopvang sociaal 
medische indicatie 

Voorzieningen ASD 01-02-2020 - 
              31-03-2020 

027 Overzetten OV-tegoed op de 
Rotterdampas 

Voorzieningen ASD 01-10-2020 - 
              31-12-2020 

028 Collectieve Ziektekosten-verzekering 
Minima 2021 (Gemeentepolis) 

Voorzieningen ASD 01-09-2020 - 
             31-12-2020  

     

029 Voortgang Thuis in de Wijk 
(waaronder presentatie aan ASD) 

Thuis in de Wijk ASD 01-01-2020 - 
              29-02-2020 

030 Rol van het team Thuis in de Wijk Thuis in de Wijk ASD 01-01-2020 - 
              29-02-2020 

     

031 Aanpasbaar bouwen in Nissewaard – 
gebruik LIOR en CROW-handboek  

Inclusie WIB 01-01-2020 - 

             31-12-2020  
032 Locaal Sportakkoord Inclusie ASD(-DB) 01-01-2020 - 

             31-03-2020  
033 Toegankelijkheid Fluisterboot Inclusie ASD(-DB) 01-01-2020 - 

             31-12-2020  
034 Toe te passen systeem toegankelijk-

heid Gemeente Nissewaard 
Inclusie WIB 01-01-2020 - 

             31-12-2020  
035 Bouw woningen Simonshaven Inclusie WIB 01-01-2020 - 

             31-12-2020  
036 Ontwerp bestemmingsplannen 

Heenvliet-Zuid 
Inclusie WIB 01-01-2020 - 

             31-12-2020  
037 Herinrichting Koninginnehof Zuidland Inclusie WIB 01-01-2020 - 

             31-12-2020  
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038 Herinrichting Metro en busstation 
Centrum 

Inclusie WIB 01-01-2020 - 
             31-12-2020  

039 Herinrichting Openbare ruimte 
Sterrenkwartier 

Inclusie WIB 01-01-2020 - 
             31-12-2020  

040 Calamiteitenplan bij stremming 
Spijkenisserbrug 

Inclusie WIB 01-02-2020 - 
             31-03-2020  

041 Herinrichting Kolkplein Inclusie WIB 01-09-2020 - 
             31-12-2020  

042 Herinrichting Akkerhof Inclusie WIB 01-09-2020 - 
             31-12-2020  

043 Rolstoelvervoer in relatie tot Code 
VVR 

Inclusie ASD(-DB) 01-05-2020 - 
             31-07-2020  

044 Actieplan Toegankelijk stemmen Inclusie ASD(-DB) 01-07-2020 - 
             31-08-2020  

045 Dementie vriendelijke gemeente  Inclusie ASD(-DB) 01-07-2020 - 
             31-08-2020  

     

046 Parkeer-problemen in de straten 
(beperking doorgang) 

Algemeen ASD 01-01-2020 - 

             31-03-2020  
047 Toilet-voorziening Wijkcentrum De 

Akkers 
Algemeen ASD 01-01-2020-  

              29-02-2020 
048 Bezorging Groot Nissewaard Algemeen ASD 01-01-2020-  

              31-12-2020 
049 Relatie advisering ASD Nissewaard 

en ASD Brielle 
Algemeen ASD(-DB) 01-01-2020 - 

             31-12-2020 

050 Bekend maken beleid sociaal domein 
aan inwoners 

Algemeen ASD 01-01-2020-  
              29-02-2020 

051 Frequentie en plaats van het mobiele 
milieustation 

Algemeen ASD 01-02-2020-  
              31-03-2020 

052 Onafhankelijke clientondersteuning Algemeen ASD 01-02-2020-  
              31-03-2020 

053 Woonvisie 2020-2030 Algemeen ASD 01-03-2020-  
              31-05-2020 

054 Behandeling aanvragen sociaal 
domein tijdens Corona-crisis 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

055 Ondersteuning cliënten tijdens 
Corona-crisis 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

056 Wachttijden gemeente-loket tijdens 
Corona-crisis 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

057 Gevolgen Corona-crisis voor 
kwetsbare inwoners 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

058 Beschermende middelen thuiszorg 
vanwege Corona-virus 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

059 Corona-testen voor thuiszorg- en 
huishoudelijke medewerkers 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 
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060 Ontwikkelings-mogelijkheden cliënten 
tijdens Corona-crisis 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

061 Maatregelen sociaal domein 
vanwege Corona-crisis 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

062 Dienstverlening door gemeente 
tijdens Corona-crisis 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

063 Jeugdzorg tijdens Corona-crisis Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

064 Schulddienstverlening tijdens 
Corona-crisis 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

065 Daklozenopvang tijdens Corona-
crisis 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

066 Dienstverlening door gemeente 
ingeschakelde partijen Corona-crisis 

Algemeen ASD 15-03-2020-  
              31-12-2020 

067 Controleren op naleving van de 
bijstand (Infographic) 

Algemeen ASD 01-06-2020-  
              31-07-2020 

068 Informatie website gemeente over 
(aanvraag) Bijzonder bijstand 

Algemeen ASD 01-07-2020-  
              31-12-2020 

069 Sportactiviteiten voor ouderen Algemeen ASD 01-10-2020-  
              31-12-2020 

070 Besteding extra gelden begeleiding, 
jeugd, schulden (septembercirculaire) 

Algemeen ASD 01-10-2020-  
              31-12-2020 

071 Toepassing Totta Data Labs bij 
handhaving 

Algemeen ASD 01-10-2020-  
              31-12-2020 

072 Bereiken van inwoners met recht op 
gemeentelijke regelingen 

Algemeen ASD 01-11-2020-  
              31-12-2020 

     

073 Opstellen en vaststellen 
vergaderschema 2020 ASD 

ASD-intern ASD(-DB) 01-01-2020 - 
              31-01-2020 

074 Opstellen en vaststellen Jaarverslag 
ASD 2019 

ASD-intern ASD(-DB) 01-01-2020 - 

              31-03-2020 
075 Bepalen wijze informatie-uitwisseling 

en digitalisering ASD-leden 
ASD-intern ASD(-DB) 01-01-2020 - 

              31-03-2020 
076 Visie op en bepalen werkwijze WIB ASD-intern ASD(-DB) 01-01-2020-  

              31-12-2020 
077 Gebruik tablet door leden ASD en 

WIB 
ASD-intern ASD / WIB 01-01-2020-  

              31-12-2020 
078 Overleg en afstemming met ASD 

Brielle 
ASD-intern ASD  01-02-2020-  

              31-12-2020 
079 Formaliseren Regionale Adviesraad 

Sociaal Domein (RASD) 
ASD-intern / 
RASD 

ASD(-DB) 01-06-2020-  
              31-12-2020 

080 Opstellen Jaarplan ASD 2021 ASD-intern ASD-DB 01-09-2020 - 

             31-12-2020  
081 Opstellen Begroting ASD 2021 ASD-intern ASD(-DB) 01-09-2020 - 

             31-12-2020  
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082 Voorbereiding werving leden ASD en 
WIB 

ASD-intern ASD(-DB) 01-09-2020-  
              31-12-2020 

083 Plan van aanpak, teksten werving en 
profielschetsen leden ASD en WIB 

ASD-intern ASD(-DB) 01-09-2020-  
              31-12-2020 

084 Instellen sellectie-commissie voor 
werving leden ASD en WIB 

ASD-intern ASD(-DB) 01-11-2020-  
              31-12-2020 

085 Evalueren hoogte vergoeding WIB-
leden 

ASD-intern ASD(-DB) 01-11-2020 - 
             31-12-2020 

086 Afscheid vertrekkende leden ASD en 
WIB 

ASD-intern ASD 01-12-2020-  
              31-12-2020 

     

 



Jaarverslag  2020 
 

 
15 

 

Bijlage D :  Uitgebrachte adviezen Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard 
 
 

De Adviesraad heeft in 2020 de volgende gevraagde en ongevraagde adviezen 
uitgebracht aan het College van B&W 

. 
 

Onderwerp Verspreiding gemeentelijke informatie via Groot Nissewaard 
Datum aanvraag Ongevraagd Burgemeester F. van Oosten 
Datum advies 15-02-2020 Betrokken werkgroep  
Datum reactie B&W     31-08-2020   

 
Onderwerp Beleidsregels Wmo en Jeugd 2020 
Datum aanvraag 19-02-2020 Wethouder W. Struijk 
Datum advies 01-03-2020 Wethouder L. Soeterboek 
Datum reactie B&W     01-04-2020   

 
Onderwerp Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang (SMI) 
Datum aanvraag 01-04-2020 Wethouder W. Struijk 
Datum advies 18-04-2020 Betrokken werkgroep  
Datum reactie B&W     28-04-2020   

 
Onderwerp Corona-maatregelen en communicatie aangaande VP Flex Vervoer 
Datum aanvraag Ongevraagd Wethouder L. Soeterboek 
Datum advies 14-06-2020 Betrokken werkgroep  
Datum reactie B&W Geen formele reactie   

 
Onderwerp Infographic Hoe controleren we de uitvoering van de bijstand 
Datum aanvraag 31-07-2020 Wethouder I. Bal 
Datum advies 03-08-2020 Betrokken werkgroep  
Datum reactie B&W 05-08-2020 (ambtelijk)   

 
Onderwerp Toegankelijkheid Fluisterboot Simonshaven 
Datum aanvraag Ongevraagd Wethouder W. Hamerslag 
Datum advies 23-09-2020 Betrokken werkgroep  
Datum reactie B&W     14-10-2020   

 
Onderwerp Ontwikkelingen betreffende de CZ-gemeentepolis 
Datum aanvraag Ongevraagd Wethouder W. Struijk 
Datum advies 01-10-2020 Betrokken werkgroep  
Datum reactie B&W     07-12-2020   
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Schriftelijke adviezen aan ambtelijke organisatie: 
 

 

Onderwerp Brief na nieuwe Wmo-aanvraag huishoudelijke hulp 
Datum aanvraag Ongevraagd Wethouder  
Datum advies 05-08-2020 Betrokken werkgroep  
Datum reactie      06-08-2020   

 
Onderwerp Teksten webpagina Wmo Gemeente Nissewaard 
Datum aanvraag 01-09-2020 Wethouder  
Datum advies 09-09-2020 Betrokken werkgroep  
Datum reactie         

 
 


