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1. Inleiding 
 

Het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem, verder te noemen als 
Adviesraad, is bedoeld als verantwoording aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, alle inwoners van Kaag en Braassem en betrokken organisaties. In dit 
jaarverslag vindt u een beschrijving van de adviezen, andere activiteiten, samenstelling en 
werkwijze van de Adviesraad.  

 

Van de voorzitter: 

In 2020 is de wereld er voor iedereen anders uit gaan zien, COVID-19 heeft het gewone 
leven op z’n kop gezet. De eerste maanden zijn normaal verlopen, daarna hebben we wel 
even moeten uitvinden hoe we  verder zijn kunnen gaan. Elkaar fysiek ontmoeten is ineens 
niet (of nauwelijks) meer mogelijk geweest. Het is een jaar van beperkingen, uitdagingen en 
‘omdenken’ in kansen geworden. 

We zijn over geschakeld op digitaal vergaderen, terwijl dat daarvoor nooit aan de orde is 
geweest. Het vergaderrooster is zelfs gebleven zoals het gepland is, maar we hebben wel het 
echte contact gemist. Hoewel digitaal vergaderen vaak heel efficiënt is, levert het je geen 
momenten op om nog even te sparren of na te praten. Juist die dingen zorgen voor veel 
inspiratie met betrekking tot nieuwe ideeën, plannen of acties. De contacten met de 
gemeente, in casu wethouder Schoonderwoerd, wethouder Van der Wereld en 
beleidsadviseurs hebben ook gewoon kunnen plaatsvinden. Het advieswerk zelf heeft zo 
goed als niet onder de COVID-19 crisis geleden, maar het was wel lastiger om contacten te 
onderhouden met inwoners en de achterban van de individuele leden. Wij hebben een 
aantal adviezen kunnen uitbrengen, mede hierdoor is het VN-verdrag voor rechten voor 
mensen met een handicap opgenomen in de Omgevingsvisie. Hopelijk hebben wij hiermee 
een bijdrage  kunnen leveren aan een inclusief Sociaal Domein in onze gemeente.   

 

Leny van Luling 
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2. Kort Verslag 
 

De Adviesraad is 2020 gestart met vier vacatures, in de loop van het jaar hebben wij 
Rosalinde Kempenaar, Mariëlle Wiltenburg en Anne van Bostelen als lid van de Adviesraad 
kunnen verwelkomen. De nieuwe website is opgeleverd, waardoor wij weer zichtbaar zijn op 
het internet. Er is een artikel over de Adviesraad verschenen in “Hier in de regio” om 
bekendheid te geven aan de werkzaamheden van de Adviesraad. Leden hebben 
deelgenomen aan diverse (online) bijeenkomsten, trainingen en marktconsultaties. Soms op 
uitnodiging, maar ook uit belangstelling om inbreng te hebben, kennis op te doen en te 
netwerken. Het fysieke netwerken heeft helaas op een laag pitje gestaan. 

Uitgebreid aandacht is er voor de Omgevingsvisie geweest, waarvan het sociaal domein een 
onderdeel is. Wij zien hierin kansen om het sociale met het fysieke domein te verbinden. 
Daarom hebben wij niet geschroomd om op alle onderdelen van de Omgevingsvisie te 
adviseren. Bij dit proces is de Adviesraad vanaf begin betrokken geweest en hebben leden 
waar mogelijk deelgenomen aan informatie- en gespreksavonden.  

Ter voorbereiding op de decentralisatie van Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 
en de nieuwe inburgeringswet is de Adviesraad aanwezig geweest bij regionaal en landelijk 
georganiseerde bijeenkomsten.  

Voor de nieuwe taken moet zorg ingekocht worden en ook voor bestaande zorg lopen 
contracten af en moet er aanbesteed worden. Hiervoor zijn verschillende marktconsultaties 
georganiseerd waarbij ook de Adviesraad betrokken is geweest.  

Andere onderwerpen, die regelmatig onze aandacht hebben gehad, zijn de (negatieve) 
berichten rond de jeugdzorg, (verbetering van) tevredenheidsonderzoeken, onafhankelijke 
cliëntenondersteuning en  de gevolgen van COVID-19 voor onze inwoners.  

 

3. Uitgebrachte adviezen in 2020 
 

Onderstaand volgt een samenvatting van de uitgebrachte adviezen. De volledige adviezen 
kunt u teruglezen op www.adviesraadkaagenbraassem.nl 

 

 Reactie en advies op het 1e concept Omgevingsvisie (10 maart 2020) 

Wij adviseren: 
- Dat de uitgangspunten van het VN-verdrag voor rechten voor mensen met een 

handicap betrokken worden in hele planontwikkeling, zowel ruimtelijk als sociaal.  
- Om t.b.v. een representatief klantenpanel ook rekening te houden met digibeten. 
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- Dat de energietransitie betaalbaar moet zijn voor alle inwoners met extra aandacht 
voor mensen met een smalle beurs.  

- Om meer werk te maken van de doorstroming, zodat meer huizen beschikbaar 
komen voor starters. En om andere vormen van woningbouw, groepswoonprojecten 
ed. te stimuleren. 

- Om kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben te behoeden voor een 
toekomstig leven in “armoede” door vol in te zetten op onderwijs, ‘zo nodig via 
leerplicht’ en ook met sport en spel om de negatieve spiraal te doorbreken.  

- Om ondersteuning bij financiële problemen breder in te zetten en niet alleen voor 
statushouders, maar b.v. ook voor de doelgroep  maatschappelijke ondersteuning  of 
andere inwoners die in schulden (dreigen te) raken. 

- Het gebruik van domotica (automatisering van processen in en om het huis met 
behulp van slimme elektronica) te stimuleren ter bevordering van langer veilig 
zelfstandig wonen. 

- Om goed bereikbaar en bruikbaar openbaar vervoer  te regelen voor inwoners die 
geen eigen vervoer hebben (kunnen betalen) en voor inwoners met een handicap of 
beperking. 

-  Om t.b.v. veiligheid in te zetten op preventie waardoor veel leed en schade kan 
worden voorkomen. 
 

 Ongevraagd advies ten behoeve van Mantelzorgondersteuning in tijden van een Crisis 
(12 april 2020) 

Door het wegvallen van thuiszorg, dagbesteding dan wel hulp van anderen, neemt de 
belasting van mantelzorgers toe.  
Wij adviseren: 

o Om de dagbesteding weer op te starten 
o Om een informatiepunt voor mantelzorgers te starten. 

 
 Advies inzake de bevraging bij het cliëntervaringsonderzoek (CEO)  (8 juni 2020) 

Vraag: 
Wordt er rekening gehouden met visueel gehandicapten als zij de enquête alleen 
willen invullen? 
Wij hebben geadviseerd: 

o Om in het een begeleidend schrijven bij het cliënt ervaringsonderzoek  het 
begrip cliëntondersteuning te verduidelijken. 

o Om een extra tekstblokje aan het eind van de enquête toe te voegen, waarin 
de cliënt wordt uitgenodigd om aan te geven hoe de ondersteuning eventueel 
anders verlopen is tijdens de Corona-crisisperiode. 

 
 Zienswijze en advies op de (concept) Omgevingsvisie  (2 juli 2020) 

Het advies is een aanvulling op ons advies van 10 maart 2020 

Wij adviseren: 
- Om ook kinderen uit te nodigen om mee te doen en te betrekken bij de ontwikkeling 

van een visie op hun omgeving.  
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- De gemeente om een leiderschapsrol te pakken bij het terugdringen van 
energiegebruik en het hergebruik van grondstoffen. 

- Om in overleggen met Schiphol aan te sturen op vermindering van geluidsoverlast en 
het vliegen met schonere brandstof. 

- Met klem om de norm van 25% sociale woningbouw te handhaven. 
- Om t.b.v. starters af te stappen van de traditionele woningbouw en zich sterk te 

maken voor alternatieve (goedkopere) woonvormen. 
- Om met het oog op de toename van mensen met dementie alternatieve 

woonvormen te stimuleren zoals Stichting Waardig Wonen en Martha Florahuizen dit 
doen. 

- Om in bestaande en nog te realiseren bebouwing in te zetten op meer groen en 
ruimte. 

- Om door COVID-19 getroffen bedrijven en bijstandsgerechtigden te ondersteunen 
door het bieden van begeleiding, inzet loonkostensubsidie, scholing, omscholing en 
het benutten van leerwerkplekken. 

- Om sport en cultuur een prominente plek te geven in de Omgevingsvisie en inzake 
beleid en uitvoering zoveel mogelijk, maatwerk te leveren, zodat iedereen daar aan 
kan meedoen.  

- Om wandelpaden te verbieden voor fietsverkeer. 
- Om bij de inrichting van straten in de kernen goed te kijken naar de veiligheid van 

alle inwoners, ook bv. slechtziende of gebruikers van een scootmobiel of rollator. 
- Om, waar er vraag naar is een Buurtbus in te zetten als alternatief voor het openbaar 

vervoer . 
- Om bij incidenten door personen met verward gedrag in te zetten op draagvlak en 

begrip bij de inwoners door voorlichting en communicatie. 
- Om bij toerisme ook te kijken naar Amsterdam en Schiphol, maak daar gebruik van. 
- Om bij het inbreiden van woningbouw in kernen oog te houden voor de ruimtelijke 

kwaliteit en behoud van groen en van speelplekken.  
 

 Kernboodschap inspraakavond Omgevingsvisie (16 september 2020) 
“Wij zijn van mening dat er op alle beleidsterreinen aandacht voor de 
uitgangspunten van het VN-verdrag voor mensen met een handicap moet zijn, 
bij de ontwikkeling van de plannen en bij de uitvoering ervan.  Het betreft dan 
ook toegankelijkheid op allerlei terreinen: arbeid, onderwijs, wonen, verkeer, 
vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan. De 
Omgevingsvisie is de kans om toegankelijkheid tot al deze terreinen te 
borgen.” 

 
 Advies op het subsidieprogramma welzijn & preventie (30 september 2020) 

Wij adviseren om bij Gezonde leefstijl ook in te zetten op: 
- Toename van inwoners die hun gezondheid/leefstijl als positief ervaren. 
 



Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 7 

  

 
 

4. Overige activiteiten 
 

Bijeenkomsten 
De leden hebben in 2020 verschillende bijeenkomsten bijgewoond ten behoeve van de 
Adviesraad.                                                        

- Marktconsultatie risicoanalyse 
- Aanbesteding Holland-Rijnland gebiedsconsessie openbaar vervoer  
- Interview Rekenkamercommissie 
- Themabijeenkomst VN-verdrag voor mensen met een handicap door vereniging voor 

gehandicaptenzorg Nederland 
- Regio-bijeenkomst “Samen komen we verder” 
- Themabijeenkomsten Koepel voor adviesraden Sociaal Domein 
- Algemene leden vergadering Koepel voor adviesraden Sociaal Domein 
- Inspiratiebijeenkomsten voor leden adviesraden door Koepel voor adviesraden 

Sociaal Domein 
- Toekomst van de informele zorg, Koepel voor adviesraden Sociaal Domein 
- Interview Hier in de regio 
- Training “Adviseren kun je leren” 
- Training “Voorzitters adviesraden” 
- Webinar “Dementie in de wijk” 
- Raadsinformatieavonden thema sociaal domein 
- Marktconsultatie “Ondersteuning en ondersteuning met wonen” 

De in 2020 geplande studiedag voor de gehele adviesraad is i.v.m. COVID-19 twee keer 
uitgesteld en verplaatst naar het jaar 2021. 

 

Regionale overleg 
De gemeente Kaag en Braassem heeft meerdere samenwerkingsverbanden met andere 
gemeenten. Elke gemeente heeft een eigen Adviesraad. Deze raden zoeken ook 
samenwerking op, delen informatie en voeren periodiek overleg. 

Aan het overleg met de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Kaag en 
Braassem, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude) wordt deelgenomen door de voorzitters 
van de Adviesraden. Tijdens dit overleg worden actuele zaken besproken die in de diverse 
gemeenten op de gemeenschappelijke terreinen van het sociaal domein spelen. In 2020 
heeft dit overleg twee keer plaatsgevonden. 
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Ook in de regio Alphen wordt overlegd met de Adviesraad van Alphen, de Adviesraad van 
Nieuwkoop en de Adviesraad van Kaag en Braassem. In dit overleg worden actuele zaken op 
de gezamenlijke thema’s besproken die in de drie gemeenten aan de orde zijn. 

 
Informeel overleg met de gemeente 
Voorafgaande aan openbare vergaderingen van de Adviesraad vinden  er  informatieve 
overleggen plaats van het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad met wethouder 
Schoonderwoerd, wethouder Van der Wereld en beleidsadviseur(s). In dit overleg worden 
actuele zaken doorgesproken en vaak afspraken gemaakt welke daarvan in het overleg aan 
de orde gesteld/gemeld dienen te worden. In 2020 heeft dit overleg drie keer 
plaatsgevonden. 

Nieuwsbrieven 
Door de oud-voorzitter van de Adviesraad, de heer Fried Elstgeest zijn in 2020 21 
nieuwsbrieven uitgebracht. Deze nieuwsbrieven zijn een verzameling van actuele artikelen 
die betrekking hebben op onderwerpen uit het sociaal domein. Fried bedankt daarvoor!  
 

5. Samenstelling en werkwijze Adviesraad 2020 
 

In 2020 bestond de Adviesraad uit de volgende personen: 

Dagelijks bestuur: 
Leny van Luling, Voorzitter  
Daniëlle van Scheppingen, Vicevoorzitter 
Aleid van der Meer, Secretaris 
Hans Witvoet, Penningmeester 

En de leden: 
Anke Kusters 
Anne van Bostelen (vanaf oktober 2020) 
Hans van der Zwet 
John Mes 
José Wilderink 
Lisanne Berends 
Mariëlle Wiltenburg (vanaf juni 2020) 
Paul Wolvers 
Rosalinde Kempenaar (vanaf juni 2020) 
Saskia Engelander 
 

Notulist 
Liset van Steenbrugge  
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Webmaster 
Marianne Verbeek 

 
Afscheid 
In december hebben wij afscheid genomen van Aleid van der Meer. Zij is ruim tien jaar DB-
lid en secretaris van de Adviesraad geweest. 

 

Portefeuilles 
De Adviesraad heeft het sociaal domein opgedeeld in 8 portefeuilles, met in elke 
portefeuille leden die daarvan de meeste kennis en/of affiniteit hebben.  

- Werk en inkomen 
- Gezondheid en inburgeren 
- Geestelijke gezondheid 
- Jeugd 
- Wonen en betrokken buurt 
- PGB, Cliëntenondersteuning, vrijwilligers 
- Participatie 
- Wmo  

 

De leden van portefeuilles onderhouden contacten met het “veld”, bereiden vragen en 
adviezen voor, volgen cursussen, webinars ed. op het vakgebied. Een portefeuille bestaat 
uit drie of vier leden en elk lid heeft twee portefeuilles onder zijn hoede. 

 

Vergaderingen 
De Adviesraad heeft een vaste vergaderavond, elke 1e dinsdagavond van de maand: 
- In de oneven maand een openbare vergadering.  
- In de even maand een besloten vergadering, gedeeltelijk plenair en overleg in 

portefeuille-groepen. 

Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur (DB) vergadert elke maand en bereid o.a. vergaderingen voor. 

 

6. Tot slot 
 

Ondanks COVID-19 kunnen wij met tevredenheid terugkijken op het adviesjaar 2020. We zijn 
tevreden over het aantal adviezen (gevraagd en ongevraagd) dat we hebben mogen geven. 
Ook kunnen we tevreden zijn over de relatie met de gemeente en haar ambtenaren die ons 
steeds meer betrekken bij de ontwikkeling van het beleid op het gebied van het sociaal 
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domein. Belangrijke aandachtspunten voor 2021 zijn acties om de contacten te versterken 
met allerlei organisaties binnen het sociaal domein en om de zichtbaarheid van de 
 Adviesraad in Kaag en Braassem te vergroten.  
 
 
Contact:  
Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag of aan de Adviesraad Sociaal Domein 
Kaag en Braassem? Dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen via 
info@ASD-kaagenbraassem.nl              
 
 
Bedankt voor uw interesse in ons jaarverslag.  
 
 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 

L. van Luling-Kemp, voorzitter 

Roelofarendsveen, maart 2020  
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                                                                                                                 Bijlage 
 

 

Vergaderingen 2020 

In 2020 heeft de Adviesraad zes keer openbare en vijf keer een besloten vergadering 
gehouden. In de openbare zijn o.a. de navolgende onderwerpen besproken. 

 

Januari 

 Go voor jeugd 
 Inclusieve samenleving 
 Website  

Maart 

 Presentatie over Prestatieafspraken huisvestingsbeleid 2021 – 2024  
 Concept Omgevingsvisie 

Mei 

 Ongevraagd advies Mantelzorgondersteuning in tijden van een Crisis 
 Gevolgen coronacrisis voor het Sociaal Domein  

o Algemeen 
o Werk en inkomen 
o Jeugd 
o Wmo 

 Overig nieuws Sociaal Domein 
o Omgevingsvisie 
o Contract Driemaster 
o Uitstel aanbestedingen 
o Sportakkoord 

Juli 

 Coronacrisis (betekenis voor inwoners en gemeente) 
 Saamhorigheid versus tegenstelling (rol gemeente en Adviesraad) 
 Go voor Jeugd 
 Overig nieuws Sociaal Domein 
 Vaststelling Advies op de vragen van het cliëntenervaringsonderzoek (CEO). 
 Vaststelling Zienswijze en advies Omgevingsvisie 
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September 

 Rapport rekenkamer – bevindingen Adviesraad 
 Verbinding sociaal domein met fysiek domein 

November 

 Voortgangsrapportage 
 Presentatie Go voor jeugd 
 Presentatie W&I 

 


