
Notulen Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 
Maandag 03 Mei 2021  
Microsoft Teams i.v.m. corona 
09:00u. – 12.00uur 
Aanwezig: Jaap, Jacinta, Marjan, Carla, Els K, Ans, Nick, Jeffrey, Bianca, Tineke, 
Katy 
Gast: Johnny Versteeg 
Afwezig: Els S, Marion 

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

Update kwiek  
Tineke is ontevreden over de gang van zaken, het online contact met de wethouder heeft weinig opgeleverd. 
Het lijkt om verschillende redenen momenteel niet haalbaar om de kwiek dames een uurtje per week in te 
roosteren in een geschikte zaal Nieuwveen. Vanuit de gemeente wordt dit niet op een geschikte manier 
opgelost, er is nu geen perspectief. Er komt nog een gesprek met de directeur van de school. 
 
Nieuwe sollicitant 
Er is een sollicitant voor de ggz werkgroep, Rob Holter, 66 jaar uit Langeraar. 
Hij heeft veel ervaringen binnen verschillende gemeentes in verschillende functies. 
 
Werkwijze bij nieuwe leden van de adviesraad 
Het kan voor een nieuw lid best lastig zijn om vertrouwd te raken en betrokken te worden bij de adviesraad, 
vooral tijdens digitale bijeenkomsten. Er kan onduidelijkheid bestaan over de gang van zaken en 
verwachtingen. En we willen natuurlijk allemaal voorkomen dat nieuwe leden aan hun lot worden 
overgelaten.  
Daarom heeft Bianca een voorstel: 
Een potentieel nieuw lid introduceren bij de adviesraad en daarbij meteen een afspraak (op korte termijn) 
plannen voor een open en oriënterend gesprek samen met de leden van de betreffende werkgroep. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van een wandel afspraak buiten. De secretaris neemt daarin het initiatief en wisselt 
de gegevens uit. De sollicitant en de leden van de werkgroep kunnen met elkaar kennismaken en 
verwachtingen bespreken, om erachter te komen of ze een samenwerking zien zitten.  
Het is ook wenselijk dat ieder de kans krijgt om hier persoonlijk een mening over door te geven aan de 
voorzitter. Liever niet tijdens een vergadering waarbij iedereen aanwezig is, dan kan het moeilijker zijn om 
met een negatieve mening te komen. 
 
Vacature werkgroep medelanders 
Carla zou nog met Marion overleggen over een vacature voor de werkgroepen medelanders en ggz, maar er 
was ondertussen al een vacature voor de werkgroep ggz in Nieuwkoop Nieuws geplaats. 
 
Overgang pgb na 18 jaar  
Els S geeft via de mail door dat het op de zorgboerderij voor problemen kan zorgen wanneer kinderen vanaf 
18 jaar geen pgb meer ontvangen. Zij wil weten of hier een overgangsregeling voor is. 
Tineke geeft aan dat het mogelijk is dat er uitzonderingen worden gemaakt. 
Jacinta zegt dat er bij autisme of een verstandelijke beperking geen scheiding kunnen maken en een leeftijd 
tot 23 jaar hanteren. Jeffrey zegt dat men met de gemeente in gesprek te gaan wanneer iemand bijna 18 
jaar is. Dan kan het traject eventueel worden voortgezet, alleen dan via andere geldstromen zoals de WMO. 
 
Welzijnsbezoeken 
Iedereen van 75 jaar en ouder zal welzijnsbezoeken ontvangen. 
Carla heeft zich aangemeld en is waarschijnlijk goed bevonden om dit te gaan uitvoeren. 
Nadat brieven zijn verzonden gaat men gaat in tweetallen op stap, zij zullen vragen aan de mensen stellen. 
In juni zullen de eerste mensen een basiscursus krijgen en zo spoedig mogelijk beginnen, in Zevenhoven. 
De oudste is 81 en de jongste is 30. 

Met opmerkingen [NvY1]: Welzijnsbezoeken ook 
door: Els K, Jaap, Marjan, Ans en Carla 
Katy gaat navragen of een VOG voor nieuwe 
adviesraad leden handig of verplicht is. 
Voor de welzijnsbezoeken moet men dat zelf 
aanvragen, maar krijgt wel de kosten terug van de 
gemeente.  
 



2. Notulen 22-03-2020 

Besproken en aangepast 
 
Carla heeft het boekje goed leven nog niet ontvangen, Katy gaat dat navragen. 
Zij zal ook nog inbreng geven over laaggeletterdheid en communicatie en bejegening. 
Bij de Sleutelbloem gaat het over certificaten i.p.v. diploma's. 
 
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. 
 
Els geeft aan dat zij heeft doorgestuurd wat zij allemaal doen m.b.t. ouderen en eenzaamheid. Nick zal dit 
aan iedereen doorsturen. 
 
Tineke heeft vroeger zelf trainingen huishoudelijke hulp gegeven en vraagt zich af of deze cursussen ook 
worden gegeven voor statushouders of mensen met een verstandelijke beperking. 
Carla heeft Activite daar nog niet over benaderd. 

3. Johnny Versteeg 

 
Johnny Versteeg vertelt over zijn werk als onafhankelijk clientondersteuner. Zie bijlage. 
 
 
 
 
 
 
Elke woensdag is een open inloop in de achterweg, de koffie staat klaar voor de Adviesraad. 
 
Flexplek noodfonds Nieuwkoop: 
Achterweg 2B, Nieuwkoop  
Elke woensdag van 9:00 tot 13:00  

4. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 

Werkgroep Medelanders: Carla 
Carla heeft een artikel gelezen waarin staat dat het belangrijk is dat men kijkt naar de achtergrond van de 
mensen. De opleiding en eventuele laaggeletterdheid in eigen land heeft gevolgen hoe zij hier functioneren. 
Mensen die hier net werk hebben gekregen hebben het lastig vanwege corona. 
 
Werkgroep Vervoer: Bianca, Marjan 

Het definitieve advies over de communicatie m.b.t. de Regiotaxi is besproken tijdens de klankbordgroep 
vergadering. 

5. Ingekomen stukken, aankomende bijeenkomsten en ontwikkelingen 

vanuit de gemeente/gemeenschap 

Doorgenomen, geen aanvullingen 

• Nieuwsflitsen Koepel Adviesraden ter info. 

• Nieuwsbrief Regiotaxi nr 5,6 + 7 2021 ter info. 

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

• Woon-zorg concept brainstormsessie presentatie ter info. 



6. Deelgenomen bijeenkomsten 

21-04-2021 Regiotaxi Klankbordgroep vergadering  

7. Uitgaande stukken 

- Geen 

8. Actielijst 

Besproken en bijgewerkt 
 
Voortaan zal de actielijst van datum worden voorzien, zodat het duidelijk is welke versie het betreft 
 
Nieuw actiepunt:  
Elke werkgroep gaat contact opnemen met de betreffende ambtenaar, iedere werkgroep heeft een 
contactpersoon, te vinden in het overzicht. 
 
punt 5 nog steeds mee bezig 
punt 6 kunnen we zelf ook doen 
punt 7 in loop van najaar uitvoeren, September? voorzitters uitnodigen, misschien nu al nadenken wat we 
willen vragen, punten voor onszelf al helder hebben om ze te kunnen bevragen 
punt 12 kan er af 
punt 15 kan er af 
punt 17 moet nog gebeuren 
punt 20 nakijken 
punt 22 veranderen in sturen naar iedereen 
punt 24 kan er af 
punt 25 kan er af 

9. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

Het nieuwe logo en visitekaartjes: 
Wenselijk is dat het wordt voorzien van het basis mailadres van de adviesraad. 
Eventueel voorzien van de naam van de werkgroep. 
Geen persoonlijke gegevens, dit mag iedereen desgewenst zelf opschrijven. 
 
Er zal worden getest of het logo er in zwart-wit ook nog duidelijk uitziet. 
 
Voortaan zullen er geen mails van de politieke partijen worden rondgestuurd. 
 
Een nieuwe groepsfoto kan pas worden gemaakt wanneer wij weer bij elkaar kunnen komen. 
 
Jacinta verteld dat zij in de Huiskamer in Noorden is geweest. Men had daar vragen over wat er gedaan 
moet worden in het geval van verwardheid. Er heeft recent een situatie met een verwarde persoon 
plaatsgevonden, waar pas na escalatie een ambulance is gekomen. Eerdere telefoontjes hebben niets 
opgeleverd. Men weet niet wat er in deze situaties gedaan kan worden.  
 
Carla heeft een idee om een wandelles in plaats van een spreekles op te zetten, waarbij het gaat om lopen 
en Nederlands praten. Zij gaat onderzoeken of daar interesse voor is. 
 
Volgende vergadering is 14-06-2021 

Met opmerkingen [NvY2]: De gemeente is bezig met 
een training op te zetten voor huishoudelijke hulp. 
Activite wordt daarbij betrokken. 
 
Jacinta, Carla en Rob hopen langs te gaan bij Johnny 
om over ggz clienten te praten. 
 
Carla wil het coronaboekje aanvragen en kijken wat 
ouderen daarvan vinden en daarmee doen. 
Eventueel kan het meer worden gebruikt en ook voor 
andere doelgroepen zoals jongeren en statushouders. 
 

Op de visitekaartjes komt de het mailadres van de 
adviesraad en de naam van de werkgroep, persoonlijke 
gegevens kan men er zelf opschrijven. 
Katy gaat vragen aan de communicatie afdeling hoe het 
geregeld moet worden met het laten afdrukken van de 
kaartjes. 
 


