
Notulen Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 
Maandag 22 Maart 2021  
Microsoft Teams i.v.m. corona 
09:00u. – 12.00uur 
Afwezig: Els S, Jacinta 

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

Bianca zal voortaan notuleren tijdens de vergaderingen. 
 
Marion zal een boekje over corona van goed leven Nieuwkoop doorsturen aan de leden van de 
adviesraad. Carla wil dit rond laten gaan bij ouderen in de buurt. Carla heeft het nog niet 
ontvangen, Katy gaat navraag doen. 

2. Notulen 30-11-2020 

Besproken en aangepast 

3. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 

Werkgroep Medelanders: Carla 
Er is versterking gewenst voor de werkgroepen ggz en medelanders. 
Dat is mogelijk, er is nog ruimte voor een vacature. 
Marion zal de oorspronkelijke vacature tekst van ggz naar Carla sturen, die deze tekst aan zal 
passen voor medelanders. 
In Nieuwkoopnieuws komt een beknopte versie van de vacature met een verwijzing naar de 
volledige tekst op de website. 
Carla zal haar reactie op het beleidsdocument over laaggeletterdheid naar Marion sturen, zij zal 
het dan doorsturen. Carla zal ook nog inbreng geven laaggeletterdheid, communicatie en 
bejegening. 
 
De sleutelbloem is medeoprichter van de Participatie Academie Nieuwkoop, zij bieden opleidingen 
aan voor volwassenen, die tussen wal en schip vallen bij andere opleidingen (de-sleutelbloem.nl). 
Diverse statushouders die niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt volgen daar een cursus 
(bijvoorbeeld een kapperscursus) en halen een certificaten. 
Vanuit de Nederlandse lessen worden de statushouders geselecteerd die de Nederlandse taal 
voldoende beheersen om een cursus te volgen. Dit wordt betaald vanuit subsidie. 
Joke van Boxtel is hierbij de trekkende kracht. 
Na dit traject kan er een poging worden gedaan om aan het werk te komen via Werk en Inkomen. 
Tineke geeft aan dat zij denkt dat er ook behoefte is aan een cursus huishoudelijk werk. 
Carla zal het met Joke bespreken en terugbrengen in de volgende vergadering.  
Er komt een nieuwe wet inburgering en de gemeente gaat hier meer in investeren, Carla gaat een 
webinar volgen hierover. 
 
Werkgroep Ouderen: Marjan, Jaap, Els K 
Er wordt voorgesteld dat de werkgroepen Ouderen en vrijwilligers bij elkaar komen voor overleg.  
Voor het gevoel kan er weinig voor de ouderen worden betekent, omdat het lastig is om met elkaar 
in contact te komen. 
Er wordt veel voor ouderen ondernomen en georganiseerd, KBO en PGSN zijn hierin actief. 
Mensen worden momenteel bereikt via nieuwsbrieven en flyers bij supermarkten. 
Niet iedereen wordt daarmee bereikt, omdat niet iedereen lid is van een vereniging. 
 
Jaap zegt dat het misschien een goed idee is om dit thema met de PGSN te bespreken, zodat er 

Met opmerkingen [NvY1]: Toegevoegd na opmerking in 

vergadering 03-05-2021 

Met opmerkingen [NvY2]: Toegevoegd na vergadering 

03-05-2021 

Met opmerkingen [NvY3]: Certificaten ipv diploma’s 

Met opmerkingen [NvY4]: Marjan vraagt of Jaap nog 
met KBO of PGSN heeft gesproken over ouderen. Jaap 
zegt dat er geen bijeenkomst meer is geweest, maar hij 
kan wel met Martien contact opnemen. 
 



kan worden gekeken hoe wij iets voor de gemeente kunnen betekenen. 
 
Els K heeft een uitgebreid overzicht waarin staat wat er allemaal wordt georganiseerd voor 
ouderen. Zij zal dit naar Nick mailen. 
 
Niet iedereen kan met een computer omgaan, dat wordt erg overschat. 
 
Het fitte brein (website) geeft informatie en webinars, o.a. over het geheugen. 
 
Werkgroep Vervoer: Bianca, Marjan 
Het advies over de communicatie m.b.t. de regiotaxi is naar Marit gestuurd. 
 
Het advies over bejegening staat nog open voor inbreng. 
 
Werkgroep Jeugd: Els S, Jeffrey 
Els en Jeffrey hebben nog met Renske gesproken voor zij met verlof gaat. 
Landelijk is er sprake van fraude in de jeugdzorg, er zijn dagbestedingen die niet de zorg leveren 
die in het contract staat. Jeffrey gaat informeren of dat ook in Nieuwkoop speelt. 
 
Kenniscentrum sport en beweging organiseerd landelijk digitaal kenniscafe "kan ik meedoen". 
Marion, Freeke Kerkvliet en Marcel Plasmeijer nemen hieraan deel. 
 
Tom in de buurt biedt chatten voor jongvolwassenen aan, telefonisch of via de site. 
 
Overig  
Jaap zal contact opnemen met de andere adviesraden, zodat trekkers van de werkgroepen samen 
kunnen overleggen over hun werkwijze. Er kan dan van elkaar geleerd worden en eventueel 
worden samengewerkt. 

4. Ingekomen stukken, aankomende bijeenkomsten en ontwikkelingen 

vanuit de gemeente/gemeenschap 

Doorgenomen, geen aanvullingen 

• Nieuwsflitsen Koepel Adviesraden ter info. 

• Nieuwsbrief Regiotaxi nr 3 + 4 2021 ter info. 

• Informatie over bestuursfunctie Alzheimer cafe ter info. 

• Verschillende nieuwsbrieven Kansplus (belangennetwerk voor mensen met een 
verstandelijke beperking). 

• Nieuwsbrief iedereen doet mee ter info. 

• Advies actieplan laaggeletterdheid, reactie gekregen en gedeeld ter info. 

• MEE voorjaarsupdate ter info. 

• Regiotaxi documenten, klachtenformulier en inlegvel 2021 ter info verdere verspreiding. 

5. Deelgenomen bijeenkomsten 

18-03-2021 Bijeenkomst eenzaamheid  
Donderdag 18 maart heeft een bijeenkomst over eenzaamheid plaatsgevonden waar veel 
belangstelling voor was. Deze bijeenkomsten zullen eens in de 6 weken worden gehouden en 
deelnemers zijn PGSN, Activite, Wijdezorg, Tom in de Buurt, de Zonnebloem en de dorpsraden. 
Vanuit de adviesraad is Jaap daarbij aanwezig. 
 
11-03-2021 Regionaal overleg 
In het regionaal overleg hebben de voorzitters van de adviesraden bijgepraat en afgesproken 
elkaar op de hoogte te houden van een aantal zaken. De informatie uitwisseling naar elkaar begint 
op gang te komen. 

Met opmerkingen [NvY5]: Nick stuurt dit door naar de 

andere ASD leden 



6. Uitgaande stukken 

- Advies actieplan geletterdheid 
- Advies communicatie regiotaxi 

7. Actielijst 

Besproken en bijgewerkt 
- punt 10: er is nog geen duidelijkheid over het preventiebeleid, of het wordt meegenomen in de 
aanbesteding, en het bewijs wat ermee kan worden voorkomen 
- punt 13: samenwerking is opgezet, alleen ggz nog niet 
- punt 16: Johnny Versteegh komt de volgende vergadering, vragen opsturen naar Nick 
- punt 17: de rinkant zal gerenoveerd worden en de vloer zal geschikt worden gemaakt voor gym  
- punt 20: kan eraf  

8. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

Wethouder van Duin is bezig om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen 

7 april is een webinar over het nieuwe inburgeringsstelsel, Carla gaat zich aanmelden 

 
Volgende vergadering is 03-05-2021 


