
 
 

 

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  

Mevrouw E. (Emily) den Haan  werkgroep participatie 

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 participatie en communicatie 

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

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

Mevrouw P. (Paula) Twigt werkgroep MO&G 

Mevrouw R. (Ria) Vrijdag-Boose  werkgroep participatie 

De heer A. (Ad) de Krom notulist 

Genodigden   

Publieke tribune de heer M. (Nitai) Doelam  
de heer E. (Eric) Kruithof  
de heer F. (Faiz) Marika 
de heer D. (Dennis) Marck 

Afwezig 

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

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

 

1.0 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering, die in de raadzaal plaatsvindt, en heet allen welkom. 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2.0 Mededelingen 

Bart Pompe en Dorien van Petersen zijn vanwege vakantie afwezig. Aspirant-lid Wil Haandrikman heeft zich 

ook afgemeld wegens ziekte. 

 

3. Inhoudelijke onderwerpen 

3.1 Ronde tafel benut ervaringen 

Verslag openbare vergadering 
Adviesraad Sociaal Domein 

19 oktober 2021 
Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 

19.00 – 21.01 uur 
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Jan de Jong stelt voor zich te buigen over: 

-  het oppakken van signalen en hoe ze met de ASD te delen zijn; 

- hoe de ASD-leden hun netwerk benutten. 

 

De ASD gaat in twee groepjes uiteen om deze twee aspecten te bespreken. Terugkoppeling vindt later plaats. 

Het besprokene is input voor de groep die terugkoppeling gaat doen (Jan de Jong, Conny Koppelaar, Ria 

Vrijdag, Emily Den Haan en Pasito Stroop). 

 

3.2 Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid 

De werkgroep heeft een plan gemaakt voor het komend jaar, de taakverdeling binnen de werkgroep en wat 

daarvoor nodig is. Er wordt eerst een jaarplanning en inventarisatie gemaakt om vervolgens de focus te 

bepalen. Hopelijk is dat voor andere groepen aanleiding om ook zo te werk te gaan. 

Het document wordt een format/structuur bestemd voor alle werkgroepen. Zo wordt het hopelijk makkelijker 

nieuwe leden in te werken en ook de kennis en ervaring van leden die de adviesraad gaan verlaten vastgelegd. 

 

De voorzitter roept de andere werkgroepen op de werkwijze ook uit te proberen en de ervaringen te delen. 

 

3.3 Inwoners met complexe problematiek en chronische aandoeningen 

Het onderwerp stond al op de jaarplanning en Marian Bruijnzeels geeft een toelichting. 
Alle beleidsstukken waarover de ASD in de afgelopen jaren advies heeft gegeven gaan over publieke 
overheidstaken en wat burgers nodig hebben. Vaak houdt dit beleid onvoldoende rekening met complexe 
problematiek die op meerdere gebieden (en dus vanuit meerdere wetten) ondersteuning nodig hebben. 
Beleidsstukken moeten in de toekomst meer rekening houden met mensen met complexe problematiek.  
Mensen met een beperking hebben in het verleden (te) vaak gehoord dat ze niet meer mee hoeven te doen. 
Veel mensen hebben bijvoorbeeld te maken met armoede. Als die armoede het gevolg is van een handicap of 
aandoening komt men daar nooit meer uit als men zich daarvoor niet hard maakt. Er moet dus wat gebeuren 
om deze groep te bereiken en die te laten meedoen. 
Sinds 2016 is er het VN-verdrag voor mensen met een beperking, het uitgangspunt is  volledige participatie . De 
gemeente Capelle maakt nu de eerste stap om dat in te voeren. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het 
meedoen van iedereen. Gewenst is in elk beleidsstuk aan te geven hoe de uitvoering van dat VN-verdrag is 
geregeld en dat er geen conflict optreedt met andere beleidsstukken. Daarop zou de ASD in de komende tijd 
moeten letten. Marian wil graag de medewerking van alle leden en werkgroepen om dit op de kaart te zetten. 
Zodat elke inwoner die dat wil kan participeren en we als ASD helpen om een kleine beweging te maken in de 
goede richting. 
Mari Hulshoven legt een link met de Omgevingswet, waarin elke burger moet worden gehoord. Dat wordt voor 
elke gemeente een hell of a job. De jaarplanning van de gemeente bevat echter niets over de Omgevingswet.  
 
4. Vanuit de gemeente 
4.1 Jaarplanning (ter kennisname) 
De tussenrapportage over de pilot bankslapers komt dit jaar nog naar de ASD . 
De gemeente vindt de Omgevingswet geen sociaal domein. Dit punt neemt Mari Hulhoven de volgende keer op 
met Dorien van Petersen. 
 
5. Ter kennisname 
5.1 Capelse Wegwijzer 
De ASD heeft hierover input gegeven, waarvoor dank. Wanneer de nieuwe versie komt vraagt de secretaris na, 
evenals wie die bijhoudt. 
 
5.2 Concept ontwerpplan Stadsvisie/Omgevingsvisie 
Bevindingen van Mari Hulhoven en de werkgroep zijn samengevoegd. Degenen die nog opmerkingen willen 
maken kunnen deze meegeven. 
 
De Omgevingswet moet uitblinken in communiceren. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het jammer 
is dat niet in het voorliggende stuk staat dat de gemeente nu communicatief knullig met het Stadsplein omgaat.  
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De Stadsvisie is met veel bewoners en organisaties opgesteld, maar niet met de ASD. De gemeente heeft de 
Stadsvisie niet naar de ASD toegestuurd. Als ASD-leden vinden dat ze de Stadsvisie/Omgevingsvisie iets vinden 
voor de ASD kunnen ze zich bij Mari Hulhoven melden. 
 
5.3. Brief aan college m.b.t. samenwerking en advies Schone Lucht Akkoord 
Op het ongevraagd advies heeft de ASD geen reactie gehad; daarom deze brief. 
 
6. Notulen en Actielijst 
6.1 Goedkeuren van notulen 19 september 2021 (tekstueel en n.a.v.) 
Agendapunt 3.2:  Ronde tafel benut-ervaringen: bij de werkgroepleden ontbreekt Ria Vrijdag-Boose. 

Achter het laatste aandachtsstreepje dient te worden vermeld: dat ASD-leden elkaar 
bevragen op het netwerk dat ze hebben en een klankbord bieden voor uitkeringscliënten in 
Capelle/Krimpen/Zuidplas, en ook voor mensen met een laag inkomen.  

 
De notulen worden vervolgens vastgesteld, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. 
 
6.2 Opschonen van de actielijst 
123: Pasito Stroop krijgt nog 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 duidelijk wordt met welke mensen van Welzijn Capelle wordt gesproken. 

175: over digitale dienstverlening volgt een afspraak voor november/december.  
De volgende actiepunten worden afgevoerd: 
178: Schone Lucht Akkoord 
179: collegereactie ASD advies beleidskader Armoede en Schulden 
180: Corona Herstelplan 
181: Tijd ASD voor geven advies aan college 
 
9 Afsluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.01 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 

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

Samenstellers jaarverslag (Jan de Jong) geven 
werkgroepen hierover advies. 

November 2021 

175. 20-4-2021 Digitale dienstverlening 
gemeente 

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

December 2021 

176. 19-10-2021 Capelse Wegwijzer Secretaris gaat na wanneer een nieuwe versie komt. November 2021 

 


