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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: 

Een jaarverslag is en blijft ook een mooi instrument om terug te kijken naar wat er het 
voorbije jaar is gebeurd. Gevoelsmatig hebben we als Adviesraad niet altijd het idee gehad 
dat er veel gebeurde. Maar bij het terugkijken naar de verslagen en agenda’s is het wederom 
duidelijk dat we zeker niet stil hebben gezeten. Hoe blijf je vormgeven aan de invulling van 
de Adviesraad in een periode waarin corona centraal staat? Hoe blijf je met elkaar in 
verbinding. Hoe betrek je de leden bij de inzet? Hoe geef je vorm aan de samenwerking met 
een gemeente, hoe blijven we met elkaar in contact? Dat was ook in 2021 niet altijd 
makkelijk. Het elkaar echt in de ogen kijken, het praatje vooraf en na afloop van een 
vergadering is en wordt gemist. Wat waren we ook blij dat we, als de maatregelen het 
toelieten, weer bij elkaar konden komen aan een echte tafel. Daar kregen we allemaal veel 
energie van en gaf ook een echte impuls aan wat we als Adviesraad willen zijn. De kracht van 
de Adviesraad zit in de echte ontmoeting en gesprekken aan tafel met een kop koffie erbij. 

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. Met 
dank aan allen die het ons mogelijk maakten dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren 
aan een inclusief Sociaal Domein in onze gemeente.   

 

Leny van Luling 
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2. Kort Verslag 
 

De Adviesraad is 2021 gestart met twee vacatures en een personeelswisseling. Onze notulist 
Liset van Steenbrugge is lid en secretaris van de Adviesraad geworden. Tevens heeft zij in 
2021 nog steeds de notulen verzorgd. In het najaar hebben we afscheid genomen van 
Lisanne Berends. Gelukkig bleef Paul Wolvers nog even vanwege de vacatures, ondanks dat 
zijn termijnen als lid van de Adviesraad er op zitten. De vele lockdowns maakten fysiek 
contact niet altijd gemakkelijk, waardoor gesprekken veelal online plaatsvonden. Ook de 
openbare vergaderingen waren steeds online, vrijwel altijd waren daar toehoorders bij 
aanwezig.   

Het fysieke netwerken heeft door de meerdere lockdowns minder vaak plaatsgevonden dan 
gepland. Maar we hebben wel weer nieuwe bronnen weten te bereiken, zoals een 
ontmoeting met het Wijk Samenwerkingsverband Samen Gezond (alle huisartsen, 
fysiotherapeuten apotheken, diëtisten, Driemaster). En wij hebben alle kerken in Kaag en 
Braasem uitgenodigd voor een kennismaking. Binnen de kerken is vaak bekend wat in hun 
gemeenschap leeft. Ons doel is om bekendheid te geven aan het werk van de Adviesraad en 
om signalen op te vangen die wij kunnen gebruiken als input voor onze adviezen aan de 
gemeente. Op onze uitnodiging hebben vier kerken positief gereageerd en met wie ook een 
ontmoeting heeft plaatsgevonden. In 2022 gaan wij hiermee door. 

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. 

Ter voorbereiding op de decentralisatie van Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 
en de nieuwe Inburgeringswet heeft de Adviesraad deelgenomen aan regionaal en landelijk 
georganiseerde (digitale) bijeenkomsten.  

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

Ten behoeve van de Adviesraad zelf hebben een werkgroep communicatie ingesteld om 
onze presentatie te verbeteren, beter te kunnen netwerken en om nieuwe leden te werven.  
Daarnaast zijn we gestart met de verbetering en actualisering van de teksten op onze 
website in het voorjaar van 2022 online komen te staan. 

Onze al in 2020 geplande teamdag hebben we in 2021 twee keer gecanceld en nu verplaatst 
naar 2022. 
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3. Advisering in 2021 
 

De werkwijze die wij samen met de gemeente hebben ontwikkeld is in een vroeg stadium al 
meepraten en advies geven over een bepaald onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Punten aandragen voor het cliëntentevredenheidsonderzoek 
- Abonnementstarief Wmo 
- Nadere regels Wmo 
- Communicatievisie van de gemeente 
- Aanbesteding Regiotaxi 
- (ongevraagd) Invoering Geldplan 
 

Daarnaast hebben we een ongevraagd advies uitgebracht ten behoeve van 
arbeidsmigranten: 

“De adviesraad is van mening dat de verantwoordelijkheid van de gemeente verder reikt dan 
alleen huisvesting:  

- Kom tot inzicht in aantallen en samenstelling van de groep arbeidsmigranten binnen 
Kaag en Braassem: vereenvoudig en stimuleer registratie; 

- Kijk regionaal naar oplossingen voor huisvesting van arbeidsmigranten; 
- Zorg voor voldoende voorzieningen/faciliteiten;  
- Informeer arbeidsmigranten actief in eigen taal over werken en wonen in Kaag en 

Braassem”.   

 Het volledige advies kunt u teruglezen op 
www.adviesraadkaagenbraassem.nl/uitgebrachteadviezen 

 

4. Overige activiteiten 
 

Bijeenkomsten waaraan adviesraadleden hebben deelgenomen: 

- Marktconsultatie opdracht ondersteuning met wonen 
- Gesprek met Go voor jeugd 
- Koepel van adviesraden leden ontmoeting online 
- Webinar Koepel over beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
- Cursus “Adviseren kun je leren” door Koepel van adviesraden 
- Gesprek met de Driemaster over de meedenkers 
- Overleg over aanbesteding opdracht ondersteuning “Dichtbij in de Rijnstreek” 
- Webinar inburgeringswet 
- Taalpact laaggeletterheid (Holland Rijnland) 
- Webinar over het PGB (Hans van der Knijff 
- Kennismakingsgesprek met het Wijksamenwerkingsverband 
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- Ledenvergadering Koepel van adviesraden 
- Online-overleg over jeugdbescherming met Horizon en Jeugdbescherming West 
- Webinar Ondernemingsplan Meerwonen 
- Adviesgesprek kosten Wmo (hulp bij het huishouden) 
- Adviesgesprek nadere regels Sociaal Domein 
- Cursus toelichting op de Wmo, Koepel voor adviesraden 
- Regionaal overleg over het Taalakkoord 
- Bijeenkomst terugdringen eenzaamheid 
- Bezoek aan de voedselbank Kaag en Braassem en Nieuwkoop 
- Presentatie door de Driemaster over het actieplan aanpak armoede in Kaag en 

Braassem 
- Overleg verbetering website gemeente 
- GGD-presentatie Gezondheidsmonitor 
- Inspiratiesessie over aanpak armoede van de Koepel van adviesraden 
- Themalunch van het Wijksamenwerkingsverband 
- Gesprek met kerkenraden Woubrugge, Hoogmade en Rijkwetering 
- Gesprek met de kerkenraad St. Jan de Doper Leimuiden 
- Sessies tekstschrijven voor de website, folder en flyer door Frank Los 

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. 

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 2021 heeft dit overleg vijf keer 
plaatsgevonden. 

Ambtelijke overleggen 
Door portefeuilleleden zijn er meerdere (online) gesprekken gevoerd met de “vak” 
beleidsmedewerkers. Deze gesprekken dienen om te worden bijgepraat, voorbereiding op 
komende ontwikkelingen en om vragen te stellen. 

Regionale overleggen 
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. 
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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 2021 
heeft dit overleg twee keer plaatsgevonden. 

Ook in de regio Alphen wordt overlegd met de Adviesraden van Alphen, van Nieuwkoop en 
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. Daarnaast zoeken portefeuille-leden 
van deze drie adviesraden elkaar vaker op over thema’s in de drie gemeenten spelen. 

Nieuwsbrieven 

Door de oud-voorzitter van de Adviesraad, de heer Fried Elstgeest heeft in 2021 dertien 
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 2021 
 

In 2021 bestond de Adviesraad uit de volgende personen: 

Dagelijks bestuur: 
Leny van Luling, Voorzitter  
Daniëlle van Scheppingen, Vicevoorzitter 
Liset van Steenbrugge, Secretaris en notulist 
Hans Witvoet, Penningmeester 

En de leden: 
Anke Kusters 
Anne van Bostelen  
John Mes 
José Wilderink 
Lisanne Berends (tot 1 november 2021) 
Mariëlle Wiltenburg  
Paul Wolvers 
Rosalinde Kempenaar  
Saskia Engelander 
 

Webmaster 
Marianne Verbeek 
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Portefeuilles 
De Adviesraad heeft het sociaal domein opgedeeld in drie portefeuilles met totaal negen 
hoofdthema’s met  leden die op deze portefeuilles de meeste kennis en/of affiniteit 
hebben.  De leden van portefeuilles onderhouden contacten met het “veld”, bereiden 
vragen voor, voeren gesprekken met de “vak” beleidsmedewerker en, volgen cursussen, 
webinars ed. op het vakgebied. 

Portefeuille  1 
- Werk en inkomen, aanpak armoede 
- Inburgering 
- Gezondheid  
- Geestelijke gezondheid 

Portefeuille 2 
- Wmo 
- Inclusieve samenleving/ Participatie 

Portefeuille 3 
- Jeugd 
- Wonen en betrokken buurt 
- PGB, Cliëntenondersteuning, vrijwilligers 

 

6. Tot slot 
 

De Adviesraad kijkt met tevredenheid terug op het 2021. De relatie met de gemeente was 
goed en daar zijn we ook trots op. Meestal werden wij in een vroeg stadium betrokken bij de 
beleidsvoorbereidingen op het gebied van het sociaal domein. Belangrijke aandachtspunten 
voor 2022 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.  Eén van de acties die wij hierop ondernemen dat wij (indien mogelijk) onze 
openbare vergaderingen in de diverse dorpskernen zullen houden. Hiermee hopen we meer 
in contact te komen met de inwoners in die dorpskernen  om daarmee meer input te 
ontvangen voor ons advieswerk. 
 
 
Bedankt voor uw interesse in ons jaarverslag.  
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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              
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 

L. van Luling-Kemp, voorzitter 

Roelofarendsveen, maart 2021  
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                                                                                                                 Bijlage 
 

 

Vergaderingen 2021 

In 2021 heeft de Adviesraad vijf keer openbare en zeven keer een besloten vergadering 
gehouden. In de openbare vergaderingen zijn o.a. de navolgende onderwerpen besproken. 

 

Januari openbaar via Zoom 

 Presentatie woonafspraken  
 Voortgangsrapportage  

 
Maart openbaar via Zoom 

 Presentatie vervolg Nabuurschap  
 Uitvoering preventie- en sportakkoord  
 Slachtoffers toeslagen affaire, ondersteuning en kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen 
 Geldplan 
 Aanpak schuldhulp n.a.v. wetswijziging en verwachtte toename 

 

Mei openbaar via zoom 

 Toezichthouder Wmo 
 Toelichting verantwoordingsmonitor (zie bijlage) 

 

September openbaar via Zoom 

 Resultaten aanbestedingen  
 Werkloosheid en effecten economisch herstel in K&B  

 

December openbaar via Zoom 

 Presentatie K&B 1e Blue zone in de randstad, José Hoogeveen 
 Antwoord gemeente op advies arbeidsmigranten  
 Deelname aan Klankbordgroep inkoop Ondersteuning met wonen 
 Website gemeente  

 


