
 
 

 

 

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 werkgroep jeugd en jongeren 

Mevrouw E. (Emily) den Haan werkgroep participatie 

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

De heer J. (Jan) de Jong (tot agendapunt 3) werkgroep participatie en communicatie 

De heer D. (David) Keers accounthouder gemeente Capelle aan den IJssel 

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

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

De heer D. (Dennis) Marck werkgroep MO&G 

De heer F. (Faiz) Marika werkgroep participatie 

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

De heer L.D. (Pasito) Stroop (vanaf agendapunt 3.3) werkgroep participatie 

Mevrouw P. (Paula) Twigt werkgroep MO & G 

Mevrouw R. (Ria) Vrijdag  werkgroep participatie 

De heer A. (Ad) de Krom notulist 

Genodigden  Geen 

Publieke tribune Geen 

Afwezig 

  

 

1.0 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Pasito Stroop zal de vergadering na 20.15 uur 

bijwonen. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Verslag openbare vergadering 
Adviesraad Sociaal Domein 

15 maart 2022 
In het gemeentehuis, raadzaal 0.01 

19.00 – 21.20 uur 
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2.0 Mededelingen 

Jan de Jong deelt mee na anderhalf jaar lidmaatschap per direct te zullen stoppen als ASD-lid.  

 

3. Inhoudelijke onderwerpen 

3.1 Jaarverslag 2021 

Alle bijdragen zijn op tijd ingeleverd, met uitzondering van de bijdrage van de werkgroep Werk en 

Inkomen/participatie. De secretaris maakt het jaarverslag uiterlijk vrijdag 18 maart af en stuurt dat naar de 

ASD-leden. Uiterlijk maandag 21 maart reageren ASD-leden naar de secretaris.  

 

3.2 Communicatie: flyer en logo  

Er is een opdracht uitgegaan voor 500 flyers. Ook is gevraagd een nieuw logo te ontwerpen, omdat het huidige 

logo niet beeldend genoeg is. 

Op 18 februari jl. hebben de secretaris en Conny Koppelaar een inspirerende workshop van de Koepel bezocht. 

Op 8 april willen zij de ASD enthousiast maken over en laten meewerken aan communicatie. Communicatie is 

namelijk van iedereen. Dennis Marck wil voor de ASD een website maken. De ASD wil een eigen domeinnaam, 

maar met ondersteuning van de gemeente. 

 

3.3. Werkgroepen 
Middels samenwerken in werkgroepen wordt de ASD-leden gevraagd: 

- wat de kerntaken van de ASD zijn 
- daaruit per groepje drie kerntaken kiezen 

 
Resultaten werkgroepen: 
Werkgroep Eric Kruithof, Conny Koppelaar, Dennis Marck en Marian Bruijnzeels 

- maatschappelijk kunnen meedoen voor alle Capellenaren 
- signalen ophalen 
- gevraagde en ongevraagde adviezen geven 
- voorstel voor logo ASD: een brug met aan twee kanten enerzijds gemeente en anderzijds bevolking. 

 
Werkgroep: voorzitter, Pasito Stroop, Mari Hulhoven, Nitai Doelam, Faiz Marika: 

- brug tussen inwoners en gemeente slaan (beleid en uitvoering) 
- weten wat er speelt, actualiteit in de gaten houden 
- voorstel voor logo ASD: brug waarop bewoners staan die hengelen naar de vissen van de gemeente, 

blauw,  
 
Werkgroep: Bart Pompe, Emily den Haan, Paula Twigt en Ria Vrijdag: 
- mee kunnen doen aan cultuur en muziek (maatschappelijk): 
- zichtbaarheid voor de inwoners 
- creativiteit, out of the box denken 
- voorstel voor logo ASD: een zonnige brug met de letters ASD 
 
De secretaris gaat met ontwerpster Rianne en ASD-leden Conny Koppelaar, Pasito Stroop en Ria Vrijdag in 
gesprek over een nieuw logo. De ontwerpster wordt gevraagd voor 8 april 2022 een aantal ontwerpen voor het 
nieuwe logo klaar te hebben. 
 
Werkgroepen worden opgeroepen om na te denken over wat er speelt en wat zij belangrijk vinden voor 
behandeling de komende maanden. De werkgroepen Werk en Inkomen/participatie en Armoede en Schulden 
gaan in dit verband samen. 
De secretaris, de voorzitter en de vicevoorzitter wonen de werkgroepoverleggen af en toe bij. 
 
Huidige samenstelling werkgroepen: 
Jeugd en Jongeren: Conny Koppelaar, Marian Bruijnzeels, Eric Kruithof en Nitai Doelam. 
Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid: Paula Twigt, secretaris en Dennis Marck. 
Toegankelijkheid en Mobiliteit: Bart Pompe, Marian Bruijnzeels en Dennis Marck. 
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Participatie en Armoede en Schulden: Ria Vrijdag, Emily den Haan, Faiz Marika, Pasito Stroop en Mari 
Hulhoven. 
 
3.4 Welke signalen zijn opgepakt 
Paula Twigt hoorde onlangs een schrijnend verhaal over een ouder echtpaar wonend in een galerijflat aan de 
Baronie/Graafschap, waar vorige week vijf Oekraïense vluchtelingen op de stoep stonden. De gemeente weet 
desgevraagd niet wat zij moet doen en geeft geen antwoord. 
David Keers neemt dat zorgsignaal ambtelijk mee en gaat vraagstukken na wat betreft extra eters, 
huisartsenzorg, verzekering en inkomen. Hij koppelt bij een antwoord direct terug naar Paula Twigt en daarna 
naar ASD. Inmiddels is bekend dat er wordt gewerkt aan een website met relevante info. Er kan altijd een 
melding aan het Klant Contact Centrum plaatsvinden. Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne is dus in progress. 
 
Conny Koppelaar was vandaag bij de manifestatie van jeugdzorgwerkers op het Malieveld in Den Haag, waar 
circa 7.000 mensen aanwezig waren. Leonard Geluk was er namens de VNG. Gemeenten maken zich erg veel 
zorgen over de mogelijke bezuinigingen op de jeugdzorg. Bezuinigingen zijn nog niet van de baan. 
 
Bart Pompe maakt melding van een stemmal op het stembureau in het gemeentehuis voor blinden en 
slechtzienden en slechthorenden. 
 
Dennis Marck deelt mee dat het toepassen van het woonplaatsbeginsel bij beschermd wonen is uitgesteld. 
 
Het bezoek aan de huizen van de wijk kan op 19 april plaatsvinden. In Schollevaar loopt het huis van de wijk 
volgens Emily den Haan niet goed. Dat punt neemt de ASD mee bij het bezoek aan de huizen van de wijk. Op 8 
april bekijkt de ASD ook welke punten verder worden meegenomen bij het bezoek aan de huizen van de wijk. 
 
Mari Hulhoven hamert erop de gemeente actiever te laten worden op illegale vuilstortingen. Foto’s stuurt hij 
door naar Irado, die aangeeft melding te doen bij de gemeente. De secretaris heeft de ervaring dat meldingen ij 
de gemeente van vuilstort meteen snel worden opgevolgd (gemeente.nl). 
 
4. Vanuit de gemeente 
4.1 Jaarplanning 
Deze wordt voor kennisgeving aangenomen. Bij een volgende planning wordt Dorien van Petersen als 
gemeentelijke accounthouder vervangen door David Keers. 
 
4.2 Reactie college advies ASD schone lucht akkoord 
Er is een infoset naar de gemeenteraad gestuurd met het collegevoorstel, de antwoordbrief aan de ASD en het 
ongevraagde advies van de ASD. Het college is gevraagd kennis nemen van het ongevraagde advies van de ASD 
inzake houtrookoverlast en het Schone Lucht akkoord. Het college heeft besloten het Schone Lucht Akkoord 
niet te ondertekenen zonder hierover te communiceren met de werkgroep of de ASD. Een motivatie ontbreekt. 
Besloten wordt deze gang van zaken te agenderen voor het halfjaarlijks overleg met de wethouder. 
 
5. Ter kennisname 
5.1 DB-overleg ASD’s Capelle, Krimpen, Lansingerland en Zuidplas op 24 februari 2022 
Het verslag wordt als input gebruikt voor een volgend overleg. 
 
5.2 Overleg over digitale toegankelijkheid 
David Keers heeft op 17 maart een overleg met Sabrina. 
 
6. Notulen en Actielijst 
6.1 Goedkeuren van notulen 15 februari 2022(tekstueel en n.a.v.) 
Punt 3.3, opgepakte signalen: Paula Twigt heeft in een overleg met Welzijn Capelle en zorgaanbieders 
opgemerkt dat zij gematigd positief waren over het verminderen van corona. Zijzelf was positief over de 
samenwerking tussen partijen. 
 
Het verslag wordt met inachtneming van de gemaakte kanttekening vastgesteld. 
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6.2 Opschonen actielijst 
De resterende actiepunten worden afgevoerd. 
7.  Monitoren oplossen problematiek bij beschermd wonen. 
6. Bezien Capelse gedupeerden toeslagenaffaire: dit onderwerp wordt betrekken bij de werkgroep. 
 
7. Rondvraag 
Op 19 april vindt de volgende ASD-vergadering in het huis van de wijk plaats, aansluitend op het gesprek 
daarmee aldaar. 
 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.20 uur. 
 

 Lijst openstaande actiepunten 

Nr. ASD-

vergadering 

Actie Actie door Afdoenings-

datum voor 

8. 15-3-2022 Afmaken jaarverslag uiterlijk vrijdag 18 
maart af en dit naar ASD-leden sturen. 

Secretaris stuurt jaarverslag op 18-3 naar 

ASD-leden en ASD leden reageren daarop 

uiterlijk 21 maart 

18-03-2022 

(secretaris) en 

21-3-2022 (ASD-

leden) 

9. 15-3-2022 Maken nieuw logo ASD Secretaris gaat met ontwerpster Rianne 

en Conny Koppelaar, Pasito Stroop en Ria 

Vrijdag in gesprek over een nieuw logo. 

Ontwerpster wordt gevraagd voor 8 april 

2022 een aantal ontwerpen klaar te 

hebben 

8-4-2022 

10. 15-3-2022 Vragen inwoners bij opname Oekraïense 
vluchtelingen 

David Keers neemt het zorgsignaal 
ambtelijk mee en gaat na wat opname 
van vluchtelingen betekent voor extra 
eters, huisartsenzorg, verzekering en 
inkomen. 
David koppelt bij een antwoord direct 
terug naar Paula Twigt en daarna naar 
ASD. 

 

11. 15-3-2022 Mee te nemen punten bij bezoek aan 
huizen van de wijk op 19-4-2022 

Mee te nemen punt: niet goed lopend 
huis van de wijk in Schollevaar 
ASD-leden bespreken op 8 april welke 
punten nog meer bij het bezoek mee te 
nemen zijn 

 

12. 15-3-2022 Besluit college niet ondertekenen Schone 
Lucht Akkoord zonder motivatie hiervan 
aan ASD 

Gang van zaken meenemen naar 
halfjaarlijks overleg met wethouder 

 

 


