
 
 

 

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  

Mevrouw E. (Emily) den Haan  werkgroep werk en inkomen 

De heer F. (Fred) Huijbregts werkgroepen MO&G, wonen en leefomgeving en 
communicatie 

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

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

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

De heer E. (Eric) Kruithof  

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 armoede & schulden 

Mevrouw P. (Paula) Twigt werkgroep MO&G 

Mevrouw R. (Ria) Vrijdag werkgroep armoede & schulden 

De heer A. (Ad) de Krom notulist 

Genodigden  Geen 

Publieke tribune Geen 

Afwezig 

De heer C. (Cees) Bronsveld  

 

1.0 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de digitale vergadering via Zoom en heet allen welkom. Cees Bronsveld is afwezig.  

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2.0 Mededelingen 

Verslag openbare vergadering 
Adviesraad Sociaal Domein 

16 november 2021 
Digitaal via Zoom 
19.00 – 21.15 uur 
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Doorpraten over de brief van Emily den Haan kan na de vergadering.  

Er zijn geen toehoorders. 

 

3. Inhoudelijke onderwerpen 

3.1 Bespreken input voor jaarplannen werkgroepen 

De secretaris maakt een lijst van mensen die namens de ASD vast bij externe overleggen aansluiten. 

Een aantal ASD-leden heeft aangegeven in hun eigen buurt de WOP-vergaderingen te gaan (of blijven) 

bezoeken. 

 

Werkgroep werk en inkomen 

Er is vooral nagedacht over de vijf thema’s die de werkgroep na aan het hart liggen.  

Er is afgelopen jaar een advies opgesteld m.b.t. het beleidskader werk en inkomen.  

Extra aandacht wordt gevraagd voor wat corona doet voor werk en inkomen. De werkgroep is nog niet 

toegekomen aan een taakverdeling.  

 

Werkgroep jeugd en jongeren 

In het bijgevoegde plan zijn meer concrete zaken genoemd. De Whatsapp-groep is vernieuwd, waarmee de 

leden elkaar kunnen informeren. De komende tijd gaat het om contact maken met andere organisaties en het 

ophalen van signalen. Ook zullen richting de gemeente adviezen worden gegeven. Op de website wordt het 

perspectief vanuit jeugd en jongeren meegenomen. Inclusie is ook een belangrijk onderwerp. 

Nitai Doelam wordt contactpersoon vanuit de ASD voor de Capelse Jongerenraad. 

Er is een enthousiaste jongerenwerker in ’s-Gravenland m contact kan worden opgenomen. 

Nitai Doelam leest mee op het gebied van eenzaamheid. Hij zou ook info over eenzaamheid kunnen ophalen bij 

de doelgroep en gaat kijken waaraan die behoefte heeft. De werkgroep kan ook met scholen contact opnemen 

en ophalen wat er daar speelt. 

De klankbordgroep jeugd bestaat nog en daarmee moet de ASD volgens de verordening van de gemeente 

afstemmen bij het opstellen van adviezen. 

 

Werkgroep MO & G 

In aanvulling op het meegestuurde plan: Dennis Marck gaat deze werkgroep versterken. Hij wil het thema 

‘wonen met zorg’ van Fred Huijbregts overnemen. Bij bepaalde thema’s kunnen ook andere mensen in een 

werkgroep aanschuiven. 

 

Werkgroep armoede en schulden 

Een plan is opgesteld met de afgesproken stappen van de werkgroep. Er is behoefte aan goede samenwerking 

met de werkgroep werk en inkomen op een aantal punten. Mari Hulhoven pleit voor één gezamenlijke 

werkgroep. De voorzitter geeft aan dat werkgroep net gestart is en voor het eerst een plan heeft opgesteld. 

Het lijkt hem goed dit eerst te gaan uitvoeren en later te evalueren. 

Dorien van Petersen stuurt reacties van het college op gegeven ASD-adviezen naar Mari Hulhoven toe.  

Die reactie is volgens de secretaris wel verstuurd, maar er is niet tijdens een ASD-overleg besproken. De 

werkgroep kan zich daarover nog buigen. 

 

3.2 Welke signalen zijn door de leden opgepikt  

Vanaf nu worden in elke ASD-vergadering de leden de mogelijkheid gegeven signalen van inwoners of 

organisaties naar voren gebracht, om te bespreken of deze breed worden gedragen en welke vervolgstappen 

gewenst zijn. 

 

Conny Koppelaar wijst op het extra geld van het Rijk voor jeugdzorg naar alle gemeenten, dit geld is echter niet 

geoormerkt. Gemeenten mogen het geld dus naar eigen inzicht besteden. Besteding van het budget is aan de 

gemeenteraad, evenals controle daarop. Mogelijk is dit iets waarover de ASD kan adviseren. 

De ambtenaar jeugd is Cindy Helbers. Haar contactgegevens zet Dorien van Petersen in de jaarplanning.  
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Zaterdag 20 november is er in de bibliotheek een middag over de vrijwilligersmarkt. Een goede gelegenheid 

voor leden van de ASD om signalen op te vangen. 

 

In Capelle zijn meer dan zeshonderd mensen getroffen door de toeslagenaffaire. Met iedereen die daaraan 

behoefte heeft wordt door de gemeente gesproken. Voor hulp en ondersteuning kan contact met de gemeente 

worden opgenomen. 

De ASD kan kijken of er nog meer mensen getroffen zijn door de toeslagenafffaire en of ze op een andere 

manier bereikt kunnen worden als ze geen vertrouwen in de gemeente hebben. De werkgroep armoede en 

schulden kan bekijken welke problemen bij slachtoffers blijven liggen. 

 

Op 15 en 16 december worden kerstpakketten ingepakt in het kader van een  project dat in 2003 is gestart 

door de R.K.Pauluskerk en vervolgens ontwikkeld tot project  gezamenlijke Capelse Kerken met Rotary en Lions 

club . Het gaat om 800 kerstpakketten, waarmee een bedrag van 24.000 euro is gemoeid.. 

 

 

3.3 Verslag werkgroep Mobiliteit & Toegankelijkheid  

Speerpunten zijn houtrook/schone lucht akkoord, de lokale inclusieagenda, toegankelijkheidsvraagstukken en 
het opbouwen van een band met de Belangengroep Gehandicapten Capelle (BGC). 
Linda Burger is vanuit de gemeente belast met het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) en die wordt 
aangedreven door Martina Florians, die een brainstormsessie heeft georganiseerd waaraan de werkgroep heeft 
deelgenomen. 
Er is een evaluatie geschreven over de opbrengst van die brainstormsessie. Er is budget vrijgemaakt voor het 
opstellen van de LIA waardoor ook externen kunnen aansluiten. Binnen de gemeente zou er een 
inclusieambassadeur moeten komen, een aanspreekpunt/spil waarom de inclusie moet draaien. Aan de 
routekaart naar de LIA wordt gewerkt. Eerst wordt gefocust op fysieke toegankelijkheid van gemeentelijke 
gebouwen. 
De door de VNG gepropageerde 17 global goals worden ter inspiratie gebruikt binnen de gemeente Capelle. 
Meerdere gemeenten zijn verder dan waar Capelle nu is, zoals Zwolle. De bedoeling is deel 1 van de LIA in mei 
2022 te publiceren. De gemeente biedt aan om volgend jaar iets aan de ASD te vertellen over de LIA. De 
werkgroep toegankelijkheid en mobiliteit, de BGC en medewerkers zijn gevraagd om mee te denken. Er is geld 
vrijgemaakt voor een projectleider. 
In januari wordt uitgebreider met het thema inclusie aan de slag gegaan, omdat het elke werkgroep raakt. 
 
4. Vanuit de gemeente 
4.1 Jaarplanning (ter kennisname) 
 
4.2 Protocol vergoedingen 
De vergoeding aan de leden is geen vrijwilligersvergoeding, maar is in het verleden daaraan wel gelijkgesteld. 
De gemeente moest de vergoeding wel aan de Belastingdienst doorgeven, omdat die dienst moet kunnen zien 
hoeveel vergoedingen mensen krijgen als ze meerdere vrijwilligersbanen hebben. Een aantal mensen kreeg 
vervolgens een naheffingsaanslag inkomstenbelasting. Inmiddels is hiervoor een oplossing gevonden waardoor 
dit niet meer zal gebeuren. 
 
4.3 Reactie gemeente op advies Schone lucht akkoord 
Een reactie is nog niet binnen. Bart Pompe zal René Kandel hierover benaderen. 
 
5. Ter kennisname 
 
6. Notulen en Actielijst 
6.1 Goedkeuren van notulen 19 oktober 2021 (tekstueel en n.a.v.) 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
6.2 Opschonen van de actielijst 
Alleen punt 123 staat nog open. Pasito Stroop heeft contact gehad met de directeur/bestuurder van Stichting 
Welzijn Capelle Hans Roskam. Er komt een bijeenkomst daarmee in januari. De ASD maakt dan kennis met de 
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medewerkers die te maken hebben met het sociaal domein. Er worden dan ook twee huizen van de wijk 
bezocht. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.15 uur. 
 

 Lijst openstaande actiepunten 

Nr. ASD-

vergadering 

Actie Actie door Afdoenings-

datum voor 

123. 21-01-2020/19-

10-2021 

Inventarisatie activiteiten 
Huizen van de Wijk i.v.m. 
eenzaamheid 

Pasito Stroop brengt Welzijn Capelle in contact met de 

secretaris om een datum te zoeken voor een 

werkbezoek aan de Huizen van de Wijk;  

Pasito Stroop krijgt data door voor een bezoek aan 
huizen van de wijk; daarnaast volgt een afspraak met 
de directeur/bestuurder van Stichting Welzijn Capelle 
Hans Roskam om te spreken over het sociaal domein; 
deze kan kennismaken met de gehele ASD, waaruit 
vervolgacties kunnen komen en met welke mensen van 
Welzijn Capelle wordt gesproken. 
 

Na zomer 2021 

124 16-11-2021 Collegereacties op gegeven 
ASD-adviezen naar Mari 
Hulhoven sturen 

Dorien van Petersen  

125 16-11-2021 Reactie gemeente op ASD-
advies over Schone Lucht 
Akkoord 

Bart Pompe benadert René Kandel over nog 

ontbrekende collegereactie. 

 

126. 16-11-2021 Lijst maken van ASD-leden die 
overkoepelend bezig zijn 

secretaris  

 


