
Notulen Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 
Maandag 06 Juni 2021  
Microsoft Teams i.v.m. corona 
09:00u. – 12.00uur 
Aanwezig: Jaap, Jacinta, Marjan, Carla, Els K, Ans, Nick, Bianca, Tineke, Els S, Katy  
Gast: Rob (eerste half uur) 
Afwezig: Marion 

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

 
Rob stelt zich voor  
Rob woont sinds 3 jaar in Langeraar en heeft daarvoor 40 jaar in Alphen gewoond. 
Hij heeft 20 jaar gewerkt in het sociale domein van de gemeente Alphen. 
De laatste jaren is hij zelfstandige en momenteel afbouwend. 
 
Update kwiek  
De wethouder is komen kijken in de Ringkant, 28 Kwiek dames waren hierbij aanwezig. 
Het probleem is eigenlijk administratief, 6 jaar geleden had Kwiek het in het rooster moeten zetten. 
De wethouder zal hierover nog contact opnemen. 
 
In het sportakkoord lijkt er meer aandacht voor de jeugd. 
Hopelijk kan er door het preventieakkoord meer aandacht gaan naar bewegen en veiligheid bij ouderen. 
 
Marjan en Tineke willen samen verder overleggen, eventueel samen met Andrea. 
 
Update via Tineke: De Wethouder gaat praten met de school, kwiek en Andrea. Of het mogelijk is om het 
ouderen uurtje van 08:30 tot 09:30 in te roosteren. 
 
Jeffrey stopt 
Helaas zal Jeffrey stoppen binnen de adviesraad. 
Jaap heeft mail gestuurd, hem bedankt en aangegeven dat we het jammer vinden, maar zijn besluit 
accepteren. 
 
Marion 
Marion is revaliderend van corona en kan voorlopig niet bij de vergadering bij zijn. 
 
Energietransitie in Nieuwkoop 
Zal worden besproken bij de werkgroepen update. 
 
Bloemetjes 
Nick maakt een bonnetje voor de vergoeding van bloemetjes 

2. Notulen 03-05-2021 

Besproken en aangepast 
 
Vacature medelanders nog gaan uitvoeren 
 
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.  
 
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. 

3. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 

Werkgroep Medelanders: 
Anneloes Hansen is vervangen door Elly Loos. 
Maandelijks vindt er een verbindersoverleg plaats en er zijn zomeractiviteiten voor de jeugd in de 
vakantie in samenwerking met de bibliotheek. 
Er worden vrijwilligers gevraagd voor de participatie academie. De participatie academis is voor 
mensen boven de 27, die individuele opleidingen (zoals huishoudelijke hulp of administratie) via 
NHA volgen met subsidie van de gemeente.  
De bibliotheek gaat veel doen met laaggeletterdheid, voor mensen die Nederlands als eerste of 
tweede taal hebben.  
De gemeente is ook druk met de nieuwe wet inburgering, waarbij mensen in 3 jaar naar werk of 
inkomen moeten komen. 
 
Werkgroep GGZ: 
Carla wacht nog op een reactie van de vervangende contactambtenaar m.b.t. de ggz. 
Er is wel een al een afspraak met Rob gemaakt. 
 
Werkgroep ouderen: 
Jaap heeft nog niet met Martien overlegt om iets op te zetten. 
 
Werkgroep inwoners beperking: 
Tineke heeft contact gehad met inwoners met een beperking en hoopt later af te kunnen spreken 
om wat dingen door te kunnen nemen.  
 
Carla vraagt zich af of er in de gemeente ook gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn. 
En hoe we daar achter kunnen komen, misschien via Johnny of scholen. 
 
Werkgroep jeugd: 
Els is met Janneke in gesprek geweest over pgb's. 
Er zijn zorgen over de aanbesteding, wanneer één organisatie de macht krijgt, en alles mogelijk 
kan bepalen omdat zij het pgb gaan bepalen en betalen. 
Het is slecht voor een kind als zij overgehevelt worden, dit mag niet zomaar gebeuren. 
Misschien kunnen wij een advies aan de gemeente geven over de gewenste kwaliteit en eisen in 
de aanbesteding.  
Rob Meijer kan misschien toelichting geven over de huidige stand van zaken. 
 
Els is langsgeweest bij de Paradijsvogelbloem (jongeren) en de Sleutelbloem (volwassenen). 
Daar kunnen jonge mensen terecht die 18 worden maar geen pgb krijgen vanuit de gemeente. 
Met veel kinderen gaat het in de thuissituatie niet goed. 
Door gebrekkige of afwezige samenwerking tussen gemeentes is onduidelijk hoe het zit met de 
vergoedingen. Er bestaan geen onderlinge regels over wat in dit geval bindend is, de woonplaats 
of de zorglokatie. Rob Meijer kan dit misschien uitleggen. 
 
Het zou handig zijn als we een overzicht hebben van de andere adviesraden, met hun 
werkgroepen en adviesraadsleden. 
 
Energietransitie: 



Bianca heeft wat verteld over de energietransitie in Nieuwkoop. 
Zie bijlage 
 
Pauze moment 

4. Ingekomen stukken, aankomende bijeenkomsten en ontwikkelingen 

vanuit de gemeente/gemeenschap 

Doorgenomen, geen aanvullingen 

 

Advies over nieuwbouw is al verstuurd, namens de adviesraad. 
Er is aandacht gevraagd voor toegankelijkheid, biodiversiteit en natuur, verdeling sociale 
woningen, verhouding doelgroepen 

 

Vanwege de scheefwoon problematiek en ongelijkheid in de vrije sector is het lastig voor mensen 
die willen verhuizen en kleiner én goedkoper willen wonen.   
 

In Noorden zijn er problemen met een centrale container die regelmatig defect is, dat geeft 
vervelende gevolgen met broeiende en lekkende vuilniszakken die weer terug in de woningen 
komen. Daarnaast zijn hoge containers lastig voor ouderen. 
 
De ontoegankelijke lift in de nieuwe bibliotheek in Alphen is ook een goed voorbeeld, waarbij het 
vanaf het ontwerp al te weinig rekening is gehouden met toegankelijkheid. 
 

Brief uit noorden over ov: gaan bianca en marjan zich mee bezighouden 

5. Deelgenomen bijeenkomsten 

- Els heeft deze avond een webinar over jeugdzorg via koepel 
 
- Marjan heeft een webinar gevolgd van Zorg voor beter en veiligheidNL over valpreventie, TOM: thuis 
onbezorgd mobiel. Misschien is TOM iets voor deze gemeente? Elke oudere verdient preventie. 
Tineke vraagt aandacht voor medicatie, daar kunnen waanbeelden en halucinaties bijkomen 
Fouten in medicijnen en vallen zijn meest voorkomende zaken. En struikelen is de grootste oorzaak van 
valincidenten, o.a. door kleedjes. 
 
- 1 juli: webinar Stichting Educatie Zorg en Welzijn over grote en kleine initiatieven voor de nieuwe generatie 
langer thuis. Marjan zal dit doorsturen 

6. Uitgaande stukken 

- Geen 

7. Actielijst 

Besproken en bijgewerkt 
 
2 net afspraken over gemaakt 
3 hoor graag meer  
4 en 5 er af 
7 punt er af, in nieuwe jaar vanwege aankomende verkiezingen 
13 er af 
14 er af, we krijgen het in het echt 
15 er af 
16 vacature voor jeugd erbij Katy en Nick 
17 kan er af, nog wel uitwisselingen van mailadressen en kennismakingen organiseren na zomer  
18 



19 er af 
 

8. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

Marjan zal 7 september fysiek afwezig zijn, maar wil graag online meedoen 
 
Er zijn zorgen over de veiligheid van woningcomplexen (en brievenbussen buiten) waar insluipers 
mogelijk zijn. Misschien kan de adviesraad Arie van Wijk uitnodigen om toelichting te geven over 
veiligheid. Er kunnen enkele specifieke voorbeelden van veiligheid worden benoemd en veiligheid 
kan in het advies worden gezet. 
Alle nieuwe plannen worden voorgelegd aan PGSN, die bekijken die plannen op toegankelijkheid 
en veiligheid. 
 

 
Volgende vergadering is maandag 06-09-2021 om 9:00 

Katy gaat het reserveren

Met opmerkingen [NvY1]: Els Kelder heeft zich 
teruggetrokken van de welzijnsbezoeken 
Carla heeft het coronaboekje nog niet gekregen 
Bezoek aan Johnny Versteeg heeft door 
omstandigheden niet plaatsgevonden 

 

Visitekaartjes zijn klaar, digitaal, centrale emailadres 
wordt erop gezet 
Jaap heeft hierover contact met communicatie adviseur 
Wendy van Kinds. 
 



Bijlage: De energietransitie in Nieuwkoop 

 

Doel klimaatakkoord: in 2050 95% minder uitstoot broeikasgassen  
 
Energiesysteem  transitie Energiesysteem  
fossiele energiebronnen ------> Hernieuwbare energiebronnen 
 
Tegelijk actie op het gebied van: 
- Biodiversiteit 
- Klimaatadaptatie 
 
 
Trias energetica 
- energievraag verminderen - meer hernieuwbare energie - efficiënter fossiele energie  
 
 
RES Regionale Energie Strategie 
Lokale duurzame opwek van elektriciteit 
 
 
TVW: Transitievisie Warmte 
Aardgasvrij verwarmen van woningen 
Eind 2021 Transitievisie vastgesteld in de raad 
Beginfase: kansen en mogelijkheden 
 
 
Beleidsmedewerkers duurzaamheid Nieuwkoop 
Eelco Meijer, Bertus Mertens en Arie Roos. 
 
 
GCN: Gebiedscoöperatie Nieuwkoop  
Ondersteunen en faciliteren duurzame initiatieven en projecten 
 
 
Sectortafels 
Initiatief van de GCN.  
Stakeholders samen met de GCN in gesprek met de gemeente over verduurzaming. 
 
water-bodem-natuur-biodiversiteit-klimaat 
landbouw 
gebouwde omgeving 
mobiliteit 
glastuinbouw  
industrie  
 
 
 



Sociaal domein 
Wat betekent de energietransitie voor het sociale domein: 
- Lokaal energie opwekken 
- Andere manier van verwarmen 
- Woningaanpassingen 
- Inrichting van omgeving 
- Gedragsverandering 
 
 
Rol van de gemeente 
Participatie inwoners en stakeholders: denkmee, sectortafels 
Informeren: media, sites 
Advies: duurzaam bouwloket, energiecoaches 
Subsidies 
 
 
Belangrijke aandachtspunten/mogelijke knelpunten 
- angst, zorgen en onzekerheid bij inwoners 
- informatie aangepast om alle doelgroepen te bereiken 
- tijdig informeren 
- ontzorgen (bij bijvoorbeeld woningaanpassingen) 
- rekening houden met de behoeften van inwoners 
- niet iedereen beschikt over dezelfde middelen en mogelijkheden 
- vanuit de media en politici wordt er ook onjuiste informatie verspreid 
 


