
 
 

 

 
  

      

           

         

      

      

           
 

          

          

         

      

      

           

         

       

      

       

       

         
   

     
       
  
       

 
          

       
 

      

 

   
   

   
   

    

 

Verslag openbare vergadering 
Adviesraad Sociaal Domein 

18 januari 2022 
Digitaal via Zoom 
19.00 – 20.55 uur 

Aanwezig 
Naam Werkgroep/functie 

De heer E. (Ewout) Bückmann voorzitter 

Mevrouw N. (Nicolette) van de Kreeke secretaris, werkgroepen MO&G en communicatie 

Mevrouw M.P.J. (Marian) Bruijnzeels werkgroep jeugd en jongeren 

De heer N. (Nitai) Doelam 

E. (Emily) den Haan) werkgroep participatie 

De heer M. (Mari) Hulhoven vicevoorzitter en werkgroep Omgevingswet, armoede & 
schulden 

De heer J. (Jan) de Jong werkgroep participatie en communicatie 

Mevrouw C. (Conny) Koppelaar werkgroep jeugd en jongeren en communicatie 

De heer E. (Eric) Kruithof werkgroep jeugd en jongeren 

De heer D. (Dennis) Marck 

De heer F. (Faiz) Marika 

Mevrouw D. (Dorien) van Petersen accounthouder gemeente Capelle aan den IJssel 

De heer B. (Bart) Pompe werkgroep mobiliteit & toegankelijkheid 

De heer L.D. (Pasito) Stroop werkgroep participatie 

Mevrouw P. (Paula) Twigt werkgroep MO&G 

Mevrouw R. (Ria) Vrijdag werkgroep participatie 

De heer A. (Ad) de Krom notulist 

Genodigden Mevrouw A. (Anneke) van Mourik, betrokkene bij 
toeslagenaffaire vanuit beleid 
Mevrouw I. (Inge) Heiligers, casemanager 
Mevrouw G. (Geraldine) Huiskens, zorgmarinier en hoofd 
meldpunt kinderopvangtoeslag 
Mevrouw Jet Krans, betrokkene bij toeslagenaffaire vanuit 
beleid 

Publieke tribune De heer J. Mol, belangstellende, vrijwilliger wijkwinkel en 
Stichting Welzijn Capelle en eventueel kandidaat ASD-lid 

Afwezig 

De heer C. (Cees) Bronsveld 
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1.0 Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de digitale vergadering via Zoom en heet allen welkom bij de eerste ASD-vergadering van 
2022, in het bijzonder toehoorder Jeroen Mol. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2.0 Mededelingen 
Cees Bronsveld is in verband met vakantie afwezig. De voorzitter neemt na diens vakantie contact met hem op. 

3. Inhoudelijke onderwerpen 
3.1 Aanpak van de gemeente inzake de toeslagenaffaire 
Anneke van Mourik en Inge Heiligers geven een toelichting over de toeslagenaffaire, ontstaan door 
fraudezaken, strengere wetgeving en een speciaal fraudeteam bij de Belastingdienst. 
In Nederland voelen zich ruim 51.000 mensen gedupeerd. Zij hebben indien erkend na een eerste lichte 
toetsing recht op 30.000 euro, kwijtschelding van schulden en hulp van de gemeente. Capelle telt 624 
zelfmelders, een op de 108 inwoners. Een deel ervan komt door de zaak ‘De Parel’. Naast zelfmelders zijn er 
toeslagpartners, ex-partners en kinderen aks gedupeerden. 
Er is een meldpunt voor gedupeerden, dat hulp biedt op vijf leefgebieden, zoals het bieden van een luisterend 
oor, vragen beantwoorden, doorverwijzen en ouders informeren. 
Het proces gaat traag. Het duurt lang eer ouders als slachtoffer worden erkend. De Belastingdienst herijkt 
daarom het proces. 
Het meldpunt heeft contact gehad met 295 mensen en probeert de anderen nog te bellen. 
Verdere info is te vinden bij: NOS op 3, in het boek van Jesse Frederik ‘Zo hadden we het niet bedoeld’ en de 
documentaire ‘Alleen tegen de staat’. 
Anneke van Mourik stuurt de presentatie en het filmpje dat niet vertoond kon worden naar het ASD-
secretariaat. 

De ASD vraagt: 
- of 600 zelfmelders nu het goede aantal is; dit wordt bevestigd; 
- waarom niet meer slachtoffers naar de gemeente gaan: dit is omdat het een kwetsbare groep is met 

vaak wantrouwen tegen de overheid, waardoor ze geen hulp willen vragen, misschien omdat ze ook 
geen hulp nodig hebben; 

- wat de gemeente nog kan doen om de resterende 300 gedupeerden te bereiken; de aanpak is om de 
resterende slachtoffers persoonlijk te bellen; 

- naar de effectiviteit van de interventie door gemeenten, waar het Rijk heeft gefaald; de gemeente 
staat met wijkteams dichter bij burgers, maar staat ook voor grote dilemma’s; 

- wat de gemeente kan corrigeren bij kinderen; er is een landelijk team voor uit huis geplaatste 
kinderen; ouders kunnen via de gemeenten bij dat team aangemeld worden; de gemeente heeft 
echter geen gegevens van ouders van wie kinderen uit huis geplaatst zijn; 

- waarom soms 30.000 euro bij bewindvoerders terecht komt; dit komt door een WSNP-procedure en 
andere schuldenprocedures; 

- of dergelijk grote misstanden zijn te voorkomen en hoeveel mensen al in beeld waren bij de 
gemeente; op heel veel niveaus is er iets misgegaan; bepaalde gezinnen waren bij de gemeente al 
bekend; niet duidelijk is hoeveel; 

- waarom mensen die hun schulden hebben afbetaald geen vergoeding meer krijgen; het doel van de 
Belastingdienst is dat deze mensen met een schone lei kunnen beginnen; zij hebben minstens wel 
30.000 euro als compensatie gekregen; zij kunnen daarna kiezen voor een integrale toets die meer tijd 
kost; 

- welk aantal mensen door de ‘Parel-zaak’ is gevlucht; er is een lijst met gedupeerden door de Parel; 
mensen die gevlucht zijn, zijn niet bekend; 
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- of mensen 30.000 euro krijgen zonder dat goed onderzoek is gedaan en het gevaar dat bedrag terug te 
moeten betalen; dat gevaar bestaat niet ondanks dat er wordt gefraudeerd; de gemeente bemoeit 
zich niet met de vraag of mensen wel of niet terecht gedupeerd zijn; 

- naar gedupeerden die zich niet hebben gemeld; de gemeente heeft van de Belastingdienst een lijst 
gekregen met mensen die zich daar hebben gemeld; andere namen heeft de gemeente niet gekregen; 
mensen hebben de mogelijkheid zich te melden tot en met 2023. 

3.2 Terugblik werkbezoek aan huizen van de wijk 
Pasito Stroop heeft in overleg met de directeur van Stichting Welzijn Capelle besloten om te wachten op de 
volgende coronapersconferentie van het kabinet; als het niet mogelijk een fysieke afspraak te maken wordt 
voorgesteld digitaal bij elkaar te komen. 

3.3. Welke signalen zijn opgepakt? 
Bart Pompe vernam van het tv-programma Kassa dat mensen die een ongelukje krijgen met hun rolstoel te 
maken kunnen krijgen met aansprakelijkheid voor schade. Na contact met het Wmo-loket is gebleken dat een 
dergelijke schade door de gemeente gedekt, ook bij opzet. In dat geval wordt de rolstoel eventueel ingenomen. 
De secretaris stuurt de mail hierover van het Wmo-loket door naar de andere ASD-leden. 

Marian Bruijnzeels wijst op meer haken en ogen aan rolstoelgebruik, zoals bij het daarmee het ijs opgaan en als 
gevolg daarvan schade veroorzaken aan de rolstoel. 

Conny Koppelaar signaleert voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg, waarop de werkgroep jeugd alert 
kan zijn. 

Eric Kruithof frappeert de uitspraak van minister Kuipers dat 15% meer jongeren met suïcidale neigingen 
rondloopt, wat het belang onderstreept om aandacht daaraan te schenken. Dit punt wordt ingebracht bij de 
Alliantie tegen eenzaamheid. 

4. Vanuit de gemeente 
4.1 Jaarplanning 
Geen opmerkingen. 

5. Ter kennisname 
5.1 Jaarplan & jaarverslag Adviesraad Krimpen aan den IJssel 
Jan de Jong vraagt de werkgroepen hun stukjes voor het jaarverslag van de ASD Capelle voor eind januari 2022 
aan te leveren. Voor de themagroep eenzaamheid doet Marian Bruijnzeels dat. Dorien van Petersen levert een 
financieel overzicht aan. De voorzitter schrijft de inleiding op het jaarverslag. 

6. Notulen en Actielijst 
6.1 Goedkeuren van notulen 21 december 2021 (tekstueel en n.a.v.) 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

6.2 Opschonen actielijst 
De twee resterende actiepunten worden afgevoerd. 

8. Rondvraag 
Bart Pompe heeft over het Schone Lucht Akkoord contact gehad met René Kandel, die info daarover op de 
website heeft gezet, die nu up to date is. René wordt uitgenodigd om te komen tot een publiciteitscampagne. 
Een formele reactie van het college moet nog volgen. Het ongevraagde advies kan naar de gemeenteraad 
gestuurd worden met de aantekening dat het college nog niet gereageerd heeft. 
Aldus wordt besloten. Voorzitter en secretaris sturen het ongevraagde advies naar de raad. 

Bart Pompe vraagt wie ambtelijk verantwoordelijk is voor digitale toegankelijkheid en wil daarover een 
afspraak maken met de wethouder. Dorien van Petersen gaat de naam de ambtenaar na. 
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Bart Pompe gaat kennis maken met de verantwoordelijke voor de lokale inclusieagenda, Jorg Verkerk. 

Jeroen Mol wijst op de hoge armoedegraad en de boven dan gemiddelde laaggeletterdheid in Capelle en is 
budgetmaatje bij Samen 010. Hij is kandidaat ASD-lid. 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.55 uur. 

Lijst openstaande actiepunten 

Nr. ASD-

vergadering 

Actie Actie door Afdoenings-

datum voor 

1. 18-01-2022 Mail Wmo-loket over aansprakelijkheid schade secretaris 
hulpmiddelen doorsturen naar ASD-leden 

2. 18-01-2022 Stukjes aanleveren voor jaarverslag ASD bij Jan de Jong Werkgroepen, Marianne 
Bruijnzeels (themagroep 
eenzaamheid), Dorien van 
Petersen (fin. overzicht) en 
voorzitter (inleiding) 

31-1-2022 

3. 18-01-2022 Ongevraagd advies houtrook en schone luchtakkoord Voorzitter en secretaris 
naar gemeenteraad sturen 

4. 18-01-2022 Nagaan ambtelijk verantwoordelijke digitale Dorien van Petersen 
toegankelijkheid en die naam naar Bart Pompe sturen 

5. 21-12-2021 Verslag bijeenkomst digitale toegankelijkheid 
verspreiden onder ASD-leden 

secretaris 


