
 
 

 

Aanwezig 

Naam Werkgroep/functie 

De heer E. (Ewout) Bückmann voorzitter 

Mevrouw N. (Nicolette) van de Kreeke secretaris  
werkgroepen ouderen, wonen en leefomgeving en 
communicatie 

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

Mevrouw E. (Emily) den Haan  werkgroep participatie 

De heer F. (Fred) Huijbregts werkgroepen ouderen, wonen en leefomgeving en 
communicatie 

De heer M. (Mari) Hulhoven vicevoorzitter en werkgroep participatie 

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

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

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

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

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

Mevrouw P. (Paula) Twigt werkgroep mantelzorg en ouderen 

Mevrouw R. (Ria) Vrijdag-Boose  werkgroep participatie 

De heer A. (Ad) de Krom notulist 

Genodigden  De heer J. (Jan) Wiegman, ICT-deskundige gemeente 

Publieke tribune De heer E. (Eric) Kruithof  
De heer F. (Faiz) Marika 
Mevrouw W. (Wil) Haandrikman 
De heer C. (Cees) Bronsveld 

Afwezig 

 

1.0 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2.0 Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Inhoudelijke onderwerpen 

3.1 Advies beschermd wonen – toelichting door werkgroep 

Verslag openbare vergadering 
Adviesraad Sociaal Domein 

21 september 2021 
Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 

19.00 – 20.45 uur 
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Marian Bruijnzeels, Conny Koppelaar, Fred Huijbregts en Mari Hulhoven hebben het advies geschreven. 

Het beleidsplan is bestemd voor zeven gemeenten, namelijk Capelle, Krimpen, Lansingerland, Rotterdam, 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 

 

Aandachtspunten van de ASD in het advies aan de gemeente zijn: 

- ontoereikende voorliggende trajecten; 

- woningtekort dat impact heeft bij uithuis zijn door een opname; de gemeente zou met cijfers kunnen 

komen hoeveel woningen beschikbaar zijn; 

- de multiculturaliteit in Capelle; 

- chronische medische problemen als extra vraagstuk; 

- het woonplaatsbeginsel en het overgangsjaar 2022-2023; 

- soms een te zwakke sociale basis en niet alleen persoonlijk; 

- om welk aantal mensen de instroom en uitstroom gaat; 

- niet onderbouwde cliënttevredenheid. 

 

Vooral van belang is wanneer mensen onder de Wmo, de Wlz of onder Zorgverzekeringswet vallen en het 

behoud van hun oorspronkelijke woning, zodat ze van beschermd wonen weer terug kunnen naar hun 

reguliere woonomgeving. 

De ASD zal de uitvoering door de gemeente nauwlettend volgen en zo nodig actie ondernemen. 

 

Een algemene opmerking bij gevraagde adviezen: De ASD zou zich hard moeten maken om voldoende tijd te 

krijgen voor een advies. Nu moet een advies soms onder hoge tijdsdruk geschreven worden. 

 

Beleidskaders zijn meestal abstract en algemeen. ASD zou ook uitvoeringsprogramma’s voorgelegd moeten 

krijgen (zie agendapunt 5.4). 

 

3.2 Ronde tafel benut ervaringen (inwoners met laag inkomen) 

De Kernrol van de ASD is de verbinding zoeken tussen cliënt/inwoner enerzijds en college/bestuur/beleid 

anderzijds: misstanden en tekortkomingen verbeteren opdat de cliënt beter wordt bediend; nodig zijn 

systeemkennis, ervaringsdeskundigheid en voldoende netwerk in Capelle om signalen op te vangen en eigen 

opvattingen van de ASD te toetsen op wat er leeft in de samenleving. 

De ASD moet expliciet voorleggen wat ze wil weten (zelf vragen formuleren); nodig daarvoor zijn: 

- goed functionerende werkgroepen, die zich buigen over thema’s;  

- een vast agendapunt opvoeren op ASD-vergaderingen over signalen uit de samenleving; 

- dat ASD-leden elkaar bevragen op het netwerk dat ze hebben en een klankbord bieden voor 

uitkeringscliënten in Capelle/Krimpen/Zuidplas. 

 

Leden van de werkgroep zijn: Jan de Jong, Conny Koppelaar, Emily Den Haan, Pasito Stroop. 

 

3.3 Gevolgen van de coronacrisis op het sociaal domein 

De ASD heeft input geleverd voor het herstelplan corona, dat in het najaar met de gemeenteraad wordt 
besproken. De ASD heeft drie groepen gezien die aandacht nodig hebben: 

1. jeugd/kwetsbare jongeren 
2. mensen die geïsoleerd zijn geraakt en zich hebben teruggetrokken 
3. mensen met flexibele contracten en zzp’ers in bepaalde sectoren 

Er kunnen nog aanvullende ideeën worden meegegeven. 
 
Voor het herstelplan is 1 miljoen euro beschikbaar. De ASD wil het conceptherstelplan toegestuurd krijgen. 
Mevrouw Van Petersen vraagt dat aan de projectleider. 
 
4. Vanuit de gemeente 
4.1 Informatie over gebruik Quiver 
Jan Wiegman van de gemeente geeft uitleg. 
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4.2 Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 
De ASD is serieus genomen en de gemeente was blij met het advies. Het uitvoeringsplan moet eigenlijk 
dezelfde looptijd hebben als het beleidsplan, maar behoeft jaarlijks bijstelling vanwege steeds andere 
gegevens. De ASD adviseert echter op beleid en baseert zich daarbij op de uitvoeringspraktijk. 
Het uitvoeringsplan bevat voornamelijk welke activiteiten in welk jaar worden uitgevoerd. Hoe activiteiten 
worden uitgevoerd is nog niet bekend. De werkgroep zal zich inspannen om de uitvoering te volgen. 
 
4.3 Jaarplanning (ter kennisname) 
ASD-leden kunnen zich nog aanmelden voor het kijken naar het aanpassen van de re-integratieverordening 
(komt in Q4 of begin 2021). 
 
5. Ter kennisname 
5.1 Bijeenkomst toegankelijke stad/inclusie 
De afspraak is samen met de werkgroep toegankelijkheid en mobiliteit de input te analyseren en te verwerken 
in een samenvatting van deze sessie. 
 
5.2 Reactie op het concept ontwerpplan Stadsvisie/Omgevingsvisie 
De ASD heeft de eerste ideeën doorgegeven. De twee stukken van Mari Hulhoven en Bart Pompe kunnen 
worden gebundeld in één notitie. Die komt in een volgend overleg op de agenda. 
 
5.3. Vertegenwoordigend overleg boekje rechten en plichten 
Geen opmerkingen. 
 
5.4 Verslag overleg gemeente Capelle en Adviesraad Sociaal Domein Capelle 
De ASD is nu beter voorbereid op een advies. Het college wordt geadviseerd meer tijd te geven voor advisering 
van de ASD. 
 
9 Afsluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.45 uur. 
 

 Lijst openstaande actiepunten 

Nr. ASD-

vergadering 

Actie Actie door Afdoenings-

datum voor 

123. 21-01-2020 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.  

Herfst 2021 

173. 20-4-2021 Adviezen aan werkgroepen 
over te schrijven stukjes voor 
jaarverslag 

Samenstellers jaarverslag (Jan de Jong aangevuld door 
Nicolette, door vertrek Silke) geven werkgroepen 
hierover advies. 

November 2021 

175. 20-4-2021 Digitale dienstverlening 
gemeente 

Voorzitter deelt hierover kennis in VNG-verband met 
Bart Pompe. 

Oktober 2021 

178 21-9-2021 Advies Schone Luchtakkoord Voorzitter verzoekt het college om een reactie op het 

advies 

September 2021 

179 15-6-2021 Collegereactie ASD-advies 
beleidskader Armoede en 
Schulden 

Dorien van Petersen stuurt collegebrief naar de ASD September 2021 

180. 21-9-2021 Corona herstelplan Dorien van Petersen vraagt dit t.b.v. de ASD-leden bij 

de projectleider op 

Oktober 2021 

181. 21-9-2021 Concept ontwerpplan 
Stadsvisie/Omgevingsvisie 

Marie Hulhoven en Bart Pompe bundelen twee door 

hen geschreven stukken tot één notitie 

Oktober 2021 

182. 21-9-2021 Tijd ASD voor geven advies aan 
college 

College wordt gevraagd ruimere tijd te bieden voor 

geven advies door ASD bij volgend overleg door 

voorzitter en secretaris. 

December 2021 

 


