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Mevrouw E. den Haan
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De heer F. Huijbregts
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communicatie

De heer M. Hulhoven
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Mevrouw D. van Petersen
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De heer B. Pompe
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Mevrouw M. van Son

Werkgroep jeugd en jongeren

De heer L.D. Stroop
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Mevrouw P. Twigt

werkgroep mantelzorg en ouderen

Mevrouw M. Vrijdag-Boose

werkgroep participatie

De heer A. de Krom

notulist

Genodigden

Renske, Capelse Jongerenraad

Publieke tribune

De heer E. Emmen, belangstellende
Afwezig

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er zijn geen afmeldingen.
Het agendapunt 6.1, Advies Nabij en Passend Regiovisie Jeugdhulp Regio Rijnmond 2 2021, wordt naar voren
gehaald en behandeld als agendapunt 3.0.
Bij de inhoudelijke agendapunten (agendapunt 3) zal wat langer worden stilgestaan.
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De agenda wordt verder vastgesteld, met inachtneming van de aangegeven wijziging.
2.
Mededelingen
2.1
Opzegging mevrouw Zevenbergen
Mevrouw Zevenbergen heeft als ASD-lid opgezegd en haar wordt een attentie gestuurd voor bewezen diensten.
2.2
2.3
2.4

Kaartje mevrouw Adbaili (mevrouw Adbaili zegt hiervoor dank.)
Test nieuwe structuur vergadering
Vergaderetiquette (camera aan, mic uit tenzij je woord krijgt en digitale hand bij wens te spreken)

3.

Inhoudelijke onderwerpen (belangrijke punten, ervaringen inventariseren en problemen
blootleggen)
3.0
Advies Nabij en Passend Regiovisie Jeugdhulp Regio Rijnmond 2 2021
De gemeente vraagt wat de ASD wil meegeven aan de gemeenteraad.
De ASD:
vraagt aandacht voor het verkorten van het proces en minder bureaucratie;
wil de ASD en de Jongerenraad laten betrekken bij de lokale uitwerking;
vindt dat de casusregisseur moet klikken met het gezin en de jongere, ook om de zorgduur zo kort
mogelijk te houden; door natuurlijk verloop van medewerkers is het moeilijk om het regieschap vast te
houden, dat is een punt van zorg; ouders, casusregisseur en scholen moeten daarom dezelfde visie
hebben;
vraagt aandacht voor preventie.
De Capelse jongerenraad wil jeugd en scholen erbij betrekken en kinderen iets laten zeggen over hun situatie.
Preventie is belangrijk, evenals één contactpersoon die bij het gezin en de jongere past. Niet alleen oudere
mensen moeten beslissen, maar ook de jongere zelf.
Het definitief advies gaat na voorbereiding door de werkgroep, voorzitter en secretaris voor verzending naar
het college naar de ASD-leden toe. Ook de vooraf naar de werkgroep toegezonden e-mail van de heer De Jong
wordt meegenomen voor het maken van het definitief advies. Omdat de werkgroep op die e-mail vooralsnog
niet heeft gereageerd ondersteunt de heer De Jong het concept-advies niet.
Mevrouw Koppelaar zet punten voor het definitieve advies op mail en stuurt die naar het secretariaat en de
voorzitter om aan te passen. De heer De Jong biedt zijn hulp aan, die het secretariaat gaarne accepteert.
3.1
Adviesaanvraag MOG
De dames Twigt en Brouwer en de heer Huijbregts hebben deelgenomen aan twee voorbereidende gesprekken
met Platform Capelle en beleidsmedewerkers gemeente over het eerste concept. Inhoudelijk zit het stuk goed
in elkaar, qua vormgeving en volgordelijkheid had de werkgroep wel kritische opmerkingen, waarnaar zou
worden gekeken.
Blij is de werkgroep met het bestendigen en ontwikkelen van het huidige beleid, vrijwilligers, inburgering,
taalcoaches en integraliteit en samenwerking op aandachtsgebieden. Uniek voor Capelle zijn de wijkteams, de
huizen van de wijk, het CJG en Welzijn Capelle die los staan van de gemeente.
Wijkwinkels zijn niet vaak open en er is onduidelijkheid over het verschil tussen het Sociale Zaken en Welzijn
Capelle.
Beter kan de aandacht voor zingeving en eenzaamheid; de hulpverlening is breder op te pakken dan de zorg; de
financiële ondersteuning voor bewegen is breder dan voor ouderen te zien.
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Halverwege februari komt een tweede adviesaanvraag waarop de ASD kan adviseren; mevrouw Brouwer stuurt
met het ASD-verslag een tijdpad aan de ASD-leden mee. Het tijdpad is twee tot drie weken opgeschoven voor
alle drie de beleidsvelden (MOG. Armoede en Schulden en Participatiewet)
3.2
Adviesaanvraag armoede en schulden
De werkgroep bestaat uit de dames Van Alphen en Vrijdag en de heer Stroop.
De werkgroep informeert bij de ASD-leden naar opgedane ervaringen met het onderwerp. Mevrouw Bruijnzeels
stuurt ervaringsverhalen naar de werkgroep, die daartoe ook contact kan opnemen met de coördinatoren van
Samen010.
De adviesaanvraag aan de ASD volgt in de komende weken.
3.3
Handhaving Participatiewet
Geopperd wordt een ronde tafel te organiseren over de handhaving van de Participatiewet, waarbij vooral
cliënten worden betrokken. Verder is het de vraag hoe laagdrempelig met bijstandscliënten in contact te komen
is; dat kan middels een advertentie, een oproep in de nieuwsbrief of Radio Capelle en sociale media.
De heer Hulhoven is het niet eens met het uitnodigen van wethouder Westerdijk. Daarop wordt nog
teruggekomen. De voorzitter stelt voor dit punt in het volgende overleg op 23 februari aan de orde te stellen.
Aldus wordt besloten.
4.
Vanuit de gemeente
4.1
Actieplan veranderopgave inburgering (ter kennisname)
Het stuk is opnieuw toegestuurd, omdat het college dat in december 2020 heeft vastgesteld.
4.2
Jaarplanning (ter kennisname)
Geen opmerkingen.
5.
Notulen en actielijst van vergadering d.d. 19 januari 2021
5.1
Goedkeuren van de openbare notulen 19-1-2021
Tekstueel
Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.
5.2
155.

Opschonen van de actielijst
Afstemming cliëntenraad, CJG, ASD en jongerenraad: het punt wordt afgevoerd.

8.
Afsluiting
De vicevoorzitter sluit de openbare vergadering om 21.25 uur.

Lijst openstaande actiepunten
Nr.

A

S

D

-

Actie

Actie door

vergadering
123.

21-01-2020

Afdoeningsdatum voor

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

De heer Stroop brengt Welzijn Capelle in contact met
de secretaris om een datum te zoeken voor een
werkbezoek aan de Huizen van de Wijk.

Na zomer 2021
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Lijst openstaande actiepunten
Nr.

A

S

D

-

Actie

Actie door

vergadering
131.

21-04-2020/166-2020/21-7-20
20/15-9-2020/2
0-10-2020/17-1
1-2020

Afdoeningsdatum voor

Memo duidelijke taal

Mevrouw Van Petersen geeft door dat een testgroep
gewenst is van mensen uit de praktijk. Bezien wordt of
de testgroep breder kan worden dan alleen mevrouw
Vrijdag/SoZa. Overleg hierover volgt in september. Een
taalambassadeur heeft het onderwerp nu opgepakt.
Aan de testgroep wordt gewerkt.
Ook mevrouw Van de Kreeke, de dochter van
mevrouw Koppelaar en de heer Huijbregts willen lid
worden van de meeleesclub.

Onderwerp wordt in ASD-vergadering van
februari/maart 2021 geagendeerd waarbij
iemand van Stichting Welzijn wordt gevraagd
welke praktische problemen zij met vrijwilligers
en hulpverlening hebben rondom complexe taal.

April 2021

