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

1. Opening, Agenda & Mededelingen 

 
Update kwiek door Tineke 
Er is nog steeds geen goed nieuws voor de kwiek dames, ondanks alle moeite en tijd die er in is gestoken. 
Ze willen hun wekelijkse uurtje gym terug in een daarvoor geschikte zaal bij de Ringkant. 
Ze zijn bereid een ander tijdstip of een kortere tijdsduur te accepteren, maar liever geen verplaatsing naar 
een ander dorp of ongeschikte ruimte. 
De wethouder heeft hier niets aan gedaan, wat niet te rijmen valt met 'Nieuwkoop on the move". 
Katy zal met de collega's van sport overleggen. (heeft ze gedaan, er veranderd niets, sport blijft hetzelfde). 
Misschien is het een mogelijkheid om een brief naar de raadsleden te sturen. 
 

2. Notulen 14-06-2021 

Besproken 
 
Wijzigingen en aanvullingen 
Bonnetjes voor bloemen worden gedeclareerd door Nick bij de gemeente 
Els heeft zich teruggetrokken van de welzijnsbezoeken 
Carla heeft het coronaboekje nog niet gekregen, nogmaals om gevraagd. 
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. 
 

3. Stand van zaken met betrekking tot de werkgroepen 

 
Werkgroep Medelanders: 

Er is elke maand een verbindersoverleg van de groepen die met medelanders werken. 
In Nieuwkoop gaat weer een fietscursus van start bij de Steupel. 
In het Techniekhuis zijn ze bezig met het duurzaamheidsprogramma, er zullen duurzame producten worden 
gemaakt. 
Joke van Boxtel is bezig met een online/fysiek gezondheidsproject, dat bestaat uit stage lopen bij o.a. de 
Kaleidoscoop en de Aarhoeve. 
Misschien komt er toch een cursus voor mensen die in de huishouding willen gaan werken. 
In de bibliotheken zijn in het kader van de week van lezen en schrijven verschillende activiteiten. 
Wendy de Waal, jeugdwerker, gaat huiswerkbegeleiding doen op dinsdagmiddag. 
Voor de nieuwe wet inburgering (januari 2022) moeten mensen meteen participeren zodra zij Nederlands 
gaan leren. Dat was voorheen pas aan het einde van dat traject. Er zullen extra mensen, zoals taalcoaches 
nodig zijn om dit te kunnen begeleiden. 
Carla heeft met gemeente gesproken over corona informatie voor medelanders. 
 
 
Werkgroep GGZ: 
Er is nog geen contact geweest met de contactambtenaar. 

Met opmerkingen [NvY1]: Toegevoegd 23-11-2021 

Met opmerkingen [NvY2]: Toegevoegd 23-11-2021 



Daar was een misverstand over omdat de contactambtenaar blijkt te zijn vervangen. 
 
 
Werkgroep ouderen: 
Jaap en Ans hebben al een aantal welzijnsbezoeken uitgevoerd. Zij waren meestal minimaal 2 uur op 
bezoek bij de mensen.  
De vragenlijst is redelijk oppervlakkig en ook niet bedreigend.  
Het belangrijkste is dat mensen hun verhaal kwijt kunnen en dat er contact is vanuit de gemeente. 
Er komen veel onderwerpen aan bod: huisvesting, inkomen, gezondheid, digitaal. 
 
Het afspraken systeem is helaas wel heel bureaucratisch en geeft problemen. Hierdoor is het mogelijk dat 
mensen afhaken. 
 
Er wordt nadrukkelijk gevraagd of de resultaten anoniem moeten blijven of eventueel aan de gemeente 
mogen worden gecommuniceerd. Zodat de gemeente hen eventueel nog kan benaderen voor een 
vervolggesprek. 
 
Wat uit deze gesprekken naar voren komt is de onmogelijkheid van eenpersoonshuishoudens in 
gezinswoningen om te verhuizen naar een kleinere woning.  
Om aanspraak te maken op een (sociale) huurwoning telt het inkomen, en níet het vermogen. 
Mensen met een groot vermogen en laag inkomen kunnen gemakkelijker verhuizen. 
Maar als het inkomen nét boven een bepaalde grens ligt, dan wordt het moeilijk.  
Een kleinere woning is daarnaast niet altijd voordeliger, en verhuizen kost ook geld. 
Dus blijven mensen zitten. 
 
Misschien is het een idee om het coronaboekje te gebruiken bij welzijnsbezoeken. 
 
 
Werkgroep inwoners beperking: 
Tineke heeft contact gehad met mensen met een licht verstandelijk beperking en hoopt dat ze in het 
gemeentehuis een keertje samen kunnen praten. Dat heeft ook overlap met werk en inkomen. 
 
 
Werkgroep jeugd: 
Els heeft een webinar geluisterd van de koepel, deze was verhelderend. 
Er is gepraat over drie items: de problemen in de gemeente, integraal werken in de wijk, visie opgroeien 
kinderen. 
 
Elke gemeente mag zelf bepalen of ze het pgb door laten lopen tot 23 jaar. 
In onze gemeente geeft dit problemen bij de zorgboerderijen. 
Er is een goed geformuleerde indicatie nodig, anders is er weinig mogelijk. 
 
Er zijn voornemens om te gaan samenwerken met de andere adviesraden. 
De gemeenten is gevraagd om de adviesraden mee te nemen in een routekaart bij de aanbesteding. 
Er is al een gezamenlijke vergadering geweest en een mailgroep aangemaakt. 
 
Bij de scholen zijn geen mensen bekend die te maken hebben met de toeslagenaffaire. 
 
 
Werkgroep vervoer: 
Wat er momenteel vooral speelt is een tekort aan taxi chauffeurs voor doelgroepen vervoer. 
 
Communicatie: 
Om het advies overzichtelijk te houden is het wenselijk dat de input over ervaringen m.b.t. communicatie in 
hetzelfde perspectief is geschreven. 
 
Els S is officieel meelezer vanuit de werkgroep laaggeletterdheid, maar heeft daar niets meer van gehoord. 
Carla zou anders ook wel interesse hebben om mee te lezen met de brieven. 
Nick gaat navragen of iemand vanuit de gemeente ons kan betrekken bij het onderwerp laaggeletterdheid. 
 

 
Het is jammer dat er straks veel adviesraadsleden moeten stoppen, dat is veel ervaring die verloren 



gaat. Leden kunnen na de adviesraad wel als achterban voor de werkgroepen aan de slag. 

4. Ingekomen stukken, aankomende bijeenkomsten en ontwikkelingen 

vanuit de gemeente/gemeenschap 

Doorgenomen 
 
Aanvullingen: 
 
- Definitieve gunning van de hulpmiddelen 
- Tineke had een krantenstukje doorgestuurd uit het AD over bezorgde inwoners vanuit Alphen m.b.t. de 
overstap hulpmiddelen leverancier 
- Definitieve gunning Tom in de buurt, alleen ondersteuning, níet voor preventie. 
Nieuwkoop gaat het voor preventie anders inrichten, waarschijnlijk met behulp van subsidies 
Er zijn nog wel wat vragen over hoe dat nu verder moet gaan met preventie  
Marit Blik kan ons daar meer over vertellen, zij is de trekker van de opdracht ondersteuning,ze zou ons 
kunnen vertellen over positie van preventie. Katy gaat contact opnemen met Marit hierover. 

5. Deelgenomen bijeenkomsten 

- Scootmobieldag is doorgeschoven naar volgend jaar 
 
- 7 oktober online vergadering 'iedereen doet mee'. Tineke gaat zich hiervoor opgeven 

6. Uitgaande stukken 

- Geen 

7. Actielijst 

Besproken en bijgewerkt 
 
werkplan blijft erop staan 
punt 2,3,4,5,6,7,8,9 blijft 
punt 10 nog geen reacties op vacature in Nieuwkoop Nieuws, meeste vrijwilligers zijn al heel druk, 
mogelijk nog andere manieren opzoeken 
punt 11 gedaan 
punt 12 nog niet gedaan 
 
Rob gaat zich aansluiten bij de werkgroep GGZ of jeugd  

8. WVTTK, Rondvraag en Sluiting 

 
Jacinta en Els hebben nog een wandeling gemaakt met de burgermeester 
 
Marion is voorlopig bezig met revalideren  
 
Katy vervangt Marion op het gebied van GGZ 
 
Rob wil aansluiten met maatje, Mathilda  
 

 
Volgende vergadering is maandag 18-10-2021 om 9:00 - 12:00 

 


