
Notulen Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 
Maandag 8 Februari 2021  
Microsoft Teams i.v.m. corona 
09:00u. – 12.00uur 
Afwezig: Carla, Jacinta, Ans 

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

Tineke wil graag aandacht vragen voor het kwiek uurtje, ouderen gym voor een groep van 28 
oudere dames in de Ringkant. 
 
Tineke: Omdat het 5 jaar lang niet officieel is doorgegeven door Kwiek en het gymrooster dat altijd 
door de beheerder van de Ringkant werd doorgegeven zijn de 28 dames van callanetics gymgroep 
niet meer ingeroosterd. Dit was vanaf februari 2020 al bekend maar nooit vóór septender 2020 aan 
de dames gecommuniceerd. De gymdocent van de Veenvogel is op woensdag elders aan het 
werk. 
Sinds september heeft er overleg met de gemeente plaatsgevonden, met de burgemeester en 
wethouder. Er is gevraagd of er ruimte vrij kan worden gemaakt om te gymen, maar dat is nog 
steeds niet gelukt. Alternatieven die geboden worden zijn niet passend, vanwege ongeschikte 
locatie of vloer.  De vloer van de kleine zaal/muziekzaal is niet geschikt voor de kleuters werd door 
de school gezegd. Dus wel voor de oudere dames? 
De groep is boos, betaald wel contributie, en hoopt dat het uurtje na de zomer weer terug is. 
 
Jaap: Er kan een ongevraagd advies worden gegeven over hoe er beter kan worden omgegaan 
omtrent gelijke behandeling van ouderen. Dus niet specifiek over het gym uurtje, maar in 
algemeen. 
 
Marjan: In beleidsstukken over preventie en gezondheid wordt hier ook over gesproken. En haal 
erbij wat Erik Scherder steeds benadrukt, namelijk het belang van bewegen. 
 
Tineke: Ben het er mee eens om een ongevraagd advies op te stellen. 
 
Marjan: Hoe staat het ervoor met de vrijwilligers bijdrage? 
 
Marion: Die is nog niet uitgekeerd. De benodigde gegevens hiervoor zijn aangevraagd. 
 
Marjan: Is de verlenging goedgekeurd? 
 
Marion: Ans, Marjan en Carla mogen nog een jaar blijven.  
Er zijn wel vragen over geweest, er moest veel uitgelegd worden, dat er nog geen nieuwe mensen 
zijn voor de werkgroepen, maar uiteindelijk was iedereen akkoord. Voorstellen gaan langs een 
commissie. 
 
Jaap: Het logo is in de maak, er is gekozen voor het logo met de tekst in het blok. 
 
Bianca: Input over het ongevraagd advies over bejegening is gewenst. Graag ervaringen melden 
die als voorbeeld kunnen worden gebruikt. 

2. Notulen 30-11-2020 

Goedgekeurd 
 
Tijdens de rondvraag vraagt Els K waar de afkorting smi voor staat. 



Dat staat voor sociaal medische indicatie 

3. 10:00 – 10:30 uur update inkoop ondersteuning en hulpmiddelen vanuit 

de WMO 

Marit Blik, beleidsmedewerkker WMO, geeft een update over de aanbesteding voor de opdracht 
ondersteuning en hulpmiddelen. De bijhorende presentatie is inmiddels naar iedereen 
doorgestuurd. 
 
Door corona is de aanbesteding een jaar uitgesteld, nu zijn ze opnieuw bezig met de opdrachten 
en publicaties. De doelen en ambities zijn nagenoeg gelijk gebleven. 
 
Er zijn voorwaarden gesteld. Er is een integrale opdracht bestaande uit informatie en advies, 
toegang en ondersteuning. Er wordt rekening gehouden met de positie van de inwoner. En er is 
een mogelijke aanvulling voor toegang+ en ondersteuning+. 
 
De planning: 
- eind februari  publicatie opdracht  
- eind mei  sluiting inschrijving 
- half juli  definitieve gunning 
- juli-december implementatie 
- 1 januari 2022 start nieuwe opdracht  
 
Het advies van ASD heeft plaatsgevonden bij de uitwerking van het koersdocument dat hier aan 
voorafging. 
 
Tineke: Wie doet de keukentafelgesprekken? 
Marit: Dat wordt door professionals uitgevoerd met een opleiding op dat gebied 
Jaap: Er is ondersteuning mogelijk door Johnny Versteeg 
Marit: Er mag altijd iemand bij zijn, familie, mantelzorger, kennis of clientenondersteuner 
Els S: Bij wie moet ik zijn voor jeugd? 
Marit: Elly Loos en Rob Meijer. Ze gaan met jeugd verder in Rijnstreek verband, samenwerking. 
Zal vragen of zij Jeffrey en Els kunnen bijpraten over dit onderwerp. 

4. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 

Werkgroep Ouderen 
Marjan: De ouderen zitten thuis, 7 maart is de laatste keer dat ze gym hebben gehad. In verband 
met eenzaamheid is contact met ze opnemen belangrijk. Er komt een congres over het langer 
thuis wonen door ouderen, de mail hierover is doorgestuurd. 
Marion: De eerste bijeenkomst over eenzaamheid was een positieve vergadering, de helft van de 
25 genodigden was hierbij aanwezig. Er is een verslag gemaakt dat zal worden doorgestuurd. 
 
Werkgroep Mantelzorgers en vrijwilligers 
Els K: Er is contact geweest met Tecla en Aleid, een mail hierover zal worden doorgestuurd. 
 
Werkgroep: Vervoer 
Bianca: Er is een nieuwe bewaarkaart van de regiotaxi die verder zal worden verspreid. Het advies 
over de communicatie zal worden bijgewerkt naar aanleiding van commentaar door Holland 
Rijnland. Daarna zal het naar Marit worden doorgestuurd. 
 
Marion: Er is een nieuwe lijst van de werkgroepen, iedereen moet controleren of de taken kloppen. 
Er is ook een overzicht van de werkzaamheden van het beleidsteam sociaal domein, dan weet je 
bij wie je terecht kunt voor welke onderwerpen. 
Het is belangrijk dat de juiste mailadressen van iedereen bekend zijn. 



5. Ingekomen stukken, aankomende bijeenkomsten en ontwikkelingen 

vanuit de gemeente/gemeenschap 

- Nieuwsflits Koepel Adviesraden ter info. 
- Nieuwsbrief Regiotaxi nr 8 2020 en nr 1+2 2021 ter info. 
Marit vraagt of deze nieuwsbrief wordt doorgestuurd aan o.a. KBO. Deze worden doorgestuurd 
door Nick. 
- Managementrapportage Regiotaxi, doorgestuurd aan de werkgroep Vervoer. 
- Reactie college op ons advies omtrent het gezondheidsbeleid. Ter info. 
- Nieuwsbrief Groen en Handicap doorgekregen vanuit de PGSN, gedeeld met de werkgroep 
Mensen met een beperking. 
-Verschillende nieuwsbrieven Kansplus (belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke 
beperking). 

6. Deelgenomen bijeenkomsten 

• 20 Januari 2021 klankbordgroep regiotaxi via teams. 

• Bijeenkomst eenzaamheidsproblematiek, voorgezeten door Marion 
 
Komende bijeenkomsten 

• 16 maart congres (per regio): 'een nieuwe generatie ouderen langer thuis, delen en 
verbinden' van stichting educatie en zorg in Rotterdam 

7. Uitgaande stukken 

Geen. 
Ter kennisgeving. 

8. Actielijst 

Doornemen & Bespreken 
- Logo opzet ligt er 
- Nog steeds reactie gevraagd op thema bejegening 
- Overzicht documenten: inmiddels digitaal gearchiveerd 
- Gesprekken met schooldirecteuren, momenteel in ijskast 
- Marion is bezig om iedereen te linken aan de juiste ambtenaren 
- Er komt geen advies van Herman Berkhout rechtstreeks aan de ASD 
- Inclusiebeleid bespreken staat ook in de ijskast 
- De verlenging is gelukt 
- Nieuwe data voorstel is doorgestuurd en staat ook al op de website 
- Pauzemoment als vast moment 
 
Nieuwe actiepunten 
- Verslag eenzaamheidsbijeenkomst doorsturen door Marion 
- Jaap komt met een voorstel voor een visitekaartje 
- Marjan stuurt een voorbeeld visitekaartje naar Jaap 
- Samenwerking met andere adviesraden aan de orde stellen in volgende bijeenkomst 
- Tineke en Marjan gaan aan de slag mbt. ouderen gym  
- Johnny Versteeg uitnodigen moet nog gebeuren 
- Marit vraagd of Elly Loos en Rob Meyer de werkgroep jeugd kunnen bijpraten 

9. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

Tineke: de ouderen willen een stukje voor Nieuwkoopnieuws om hun genoegen te uiten. 



Marjan: liever de Omroeper, en er zijn misschien andere wegen, zoals contact opnemen met VSG 
(vereniging sport gemeenten) 
 
Marjan: Er stond een stukje over de regiotaxi in Nieuwkoopnieuws 
 
Volgende vergadering is 22 maart 


