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Adviesraad Sociaal Domein Uitgeest 
 

Datum 31 januari 2022 

Tijd 19.30-22.00 

Locatie MS Teams 

Deelnemers Daphne van der Valk, Annemarie Swart, Joep Brasser, Richard Schmitt,(vz)  Sieb 

van den Berg, Kelly Hoogeland, Klaas Boer, Charles Wilffert, Tineke van Sambeek, 

Mirjam Lepeltak, Sam Samsoedien 

Afmelding Annemarie, Sieb, Tineke 

Notulist Sietske Duijn 

Status Vastgesteld 

 

Verslag 
 

1. Opening en welkom Sietske Duyn 

Richard heet allen welkom en meldt dat Annemarie, Sieb en Tineke afwezig zijn vanavond. 

 

 

2. Verslag vergadering 20-12-2021 

• Niet allen hebben het verslag ontvangen: Sam, Joep, Charles, Kelly missen het nog. 

Richard zal zorgen dat deze nagestuurd worden. 

• Klaas vraagt of de voedselbank doorgaat op de locatie Goede Raadkerk. Vooralsnog 

is dit het geval. Richard heeft de secretaris om een afspraak hierover gevraagd in 

januari/februari. Nog niets van gehoord. 

• Het verslag wordt vastgesteld. 

• Sam is per 1 januari officieel lid. Kelly heeft alleen een mail ontvangen, nog geen 

formele brief.  

•  

 

Actie 1 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

• Reactie op het advies preventief jeugdbeleid. Hier zal nadere actie op komen.  

• Klaas deelt mee dat op het centrumplan twee bezwaren zijn gekomen. Er is geen 

beroep ingesteld, de planning kan uitgevoerd worden. Het gaat om 47 appartementen 

en daar zijn1000 gegadigden voor. 

• Klaas heeft via Sieb stukken van het Binnenlandse Bestuur toegestuurd over het 

sociaal domein en jeugdzorg plus 

• Klaas meldt dat er op 2 februari een raadsbrede informatievond over de SORA 

plaatsvindt. 

• Richard heeft gelezen dat de BUCH nu helemaal weg is uit ‘IJmond werkt’ en vraagt 

of dat klopt. Dat is per 1 januari het geval. Richard vraagt wie in Uitgeest de nieuwe 

ambassadeur sociaal team is. Sieb zou hier een nadere toelichting op geven. Dit komt 

terug in volgende vergadering.  

• Het deelnemen aan het inventariseren van nota’s en beleidsplannen jeugd wordt 

besproken als Annemarie en Sieb weer aanwezig zijn. 

• Er is informatie ontvangen over de algemene BUCH avond. Onderwerpen zijn onder 

meer voortijdige schoolverlaters en een reactie op het advies over de folder minima. 

Volgende vergadering dit bespreken.  

• Een mail van 27 januari over toezicht in de zorg. Kelly vindt het schokkend om te 

lezen. Richard vraagt of hier een ongevraagd advies op gegeven moet worden. Sieb 
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weet hier meer van en Richard zal dit met hem opnemen. Het gaat om toezicht vanuit 

de BUCH op ingehuurde diensten. Sinds vorig jaar is er een toezichthouder WMO en 

Jeugd. Daphne geeft aan dat deze persoon signalen over misstanden, vermoedens 

over fraude etc verzamelt. Mirjam stelt voor haar een keer uit te nodigden bij ASD 

Uitgeest. Allen gaan hiermee akkoord.  

•  

 

 

 

 

Actie 2 

4. Samenwerking met ASD Castricum; digitalisering werkzaamheden, archief en 

sharepoint; info Richard en Sieb. Vervolgafspraken 

In Castricum werkt men in Sharepoint. Castricum en Uitgeest hebben daar allebei een 

‘kast met laatjes’ die men van elkaar kan openen. Het voorstel is een om hier een brede 

samenwerking in op te zetten. Fusie is niet het doel. Wellicht dat Bergen later ook 

aanhaakt. Voor Uitgeest moet het sharepointdeel nog opgezet worden en Richard zal 

onderzoeken of dit mogelijk is en of er budget voor is. Binnenkort wordt dit hopelijk 

omgezet naar daad. Daarnaast bestaat de wens hier een soort secretarisfunctie aan te 

verbinden om een aantal (digitale) taken in over te nemen.  

 

Sam vindt het een goed idee maar waarschuwt voor het behouden van de eigen identiteit. 

Wel BUCH breed, maar ook zelfstandig in Castricum en/of Uitgeest. Met een eensluidend 

advies dat gedragen wordt door twee gemeentes sta je wel sterker. Allen kunnen zich 

hierin vinden. 

 

 

 

 

 

 

Actie 3 

5. Woonzorgvisie. Info Sieb 

Informatie hierover komt vanuit Sieb, hij zoekt nog iemand die mee wil brainstormen. 

Charles wil dat wel. Richard zal Sieb vragen dit kort te sluiten. 

 

 

Actie 4 

 

6. Invoering participatiewet in de BUCH, verslag gesprek d.d. 04-01-2022 met 

Romany Beentjes door Annemarie en Sieb. 

Doorschuiven naar de volgende vergadering wegens afwezigheid van Annemarie en 

Sieb. 

 

 

7. Uitvoeringsagenda onderwijs Jeugd Midden Kennemerland, reeds in bezit (mail 

d.d. 13-01-2022), besproken op algemene BUCH-avond op 25-01-2022 

Mirjam heeft het idee dat er weinig samenwerking is tussen gemeentes en het 

samenwerkingsverband. Het lukt nog niet daar veel invloed op te krijgen. Het gaat om een 

voortgezet onderwijsarrangement voor kinderen die extra steun nodig hebben. Er zijn veel 

verschillende reglementen en bij het een ben je beter af dan bij het ander. Het zijn de 

samenwerkingsverbanden van waar je woont, die de regels bepalen en ze werken 

onvoldoende samen. De leerplichtambtenaar zou hier een positieve rol in kunnen spelen. 

Joke denkt dat er wellicht geëscaleerd kan worden, opdat alle kinderen het juiste onderwijs 

kunnen krijgen. Veel punten kunnen vanavond niet toegelicht worden vanwege 

afwezigheid van Annemarie en Sieb. Richard stelt voor dat allen zich hierin verdiepen en 

goed inlezen over de strekking en waar men naar toe wil.  

 

 

8. Rondvraag 

• Klaas vraagt Daphne of er een adviesaanvraag aan komt, bijvoorbeeld over de 

inkooptransitie en jeugdhulp plus. Daphne zal het navragen, in ieder geval komt er 

een voor leerlingenvervoer. Er komt een nieuwe verordening, deze wordt over de 

verkiezingen heen getild.  

• Kelly vraagt naar de voorraadagendapunten, ook qua informatie. Hij wil graag meer 

inlezen. Ook wil hij weten of er al vooruitzicht is om live samen te komen? Hij zou ook 

 

 

Actie 5 
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graag 1 op 1 verdiepingsvragen willen stellen. Richard antwoordt dat: in principe de 

vergadering in februari weer fysiek gaat plaatsvinden, waarschijnlijk in het 

gemeentehuis. 

• Mirjam had gevraagd of Daphne een overzicht kan maken van medewerkers. Daphne 

zal het toesturen. 

• Mirjam brengt naar voren dat op internet vermeld staat dat men bij de ASD om hulp 

kan vragen. Maar de ASD behandelt geen individuele vragen. Daphne zal nagaan of 

zij dat kan laten aanpassen op de site, als Mirjam haar het betreffende stukje 

doormailt. Een vaker gehoorde klacht is dat inwoners niet kunnen vinden bij wie ze 

moeten zijn met hulpvragen. Wellicht is het goed om dit bij de ambassadeur van 

Uitgeest aan te kaarten. (Chantal Biele) of bij de betreffende portefeuillehouder. 

Misschien dat de werkorganisatie hier iets aan kan doen. 

• Klaas wijst op de bijeenkomst over SORA woensdag. Deze organisatie, die Zaffier 

gaat heten, gaat formeel starten op 1 januari 2023.  

• Kelly over de tekst op de gemeente website bij het stukje ‘samenleven in Uitgeest’: 

als je klachten hebt en je kunt de informatie bundelen is het geen 1 op1 situatie. Bij 

doorverwijzing lees je dat je niet een persoonlijke klacht in kan dienen, maar het is net 

hoe je het interpreteert.  

• Richard: de nieuwe website van ASD Uitgeest gaat gevuld worden met wie wij zijn en 

wat we doen. Richard zal daar links aan toevoegen om bij de juiste  personen terecht 

te komen.  

 

 

 

 

 

Actie 6 

 

Actie 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie 8 

 

9. Sluiting 

De volgende vergadering is op 28 februari, onder voorbehoud in het gemeentehuis om 

19.30 uur, zonder tegenbericht in de raadszaal. 

Richard sluit om 20.45 de vergadering 

 

 

 
Actielijst 2022 
 

Nr.  Datum  Actie  Actienemer  Voortgang  

8. 31-01-22 Links toevoegen aan de ASD website om bij de 

juiste personen terecht te komen voor hulp . 

Richard  

7. 31-01-22 Nagaan of de gemeente website aangepast 

kan worden, aan de hand van het betreffende 

stukje dat Mirjam zal doorsturen. 

Daphne  

6. 31-01-22 Een overzicht van de medewerkers maken en 

toesturen. 

Daphne/ 

Mirjam  

 

5. 31-01-22 Navragen of er adviesaanvragen verwacht 

worden. 

Daphne  

4. 31-01-22 Sieb vragen met Charles contact op te nemen 

inzake de woonzorgvisie. 

Daphne  

3. 31-01-22 Voor Uitgeest moet het sharepointdeel nog 

opgezet worden en Richard zal onderzoeken of 

dit mogelijk is en of er budget voor is 

Richard  

2. 31-01-22 De toezichthouder WMO en Jeugd een keer 

uitnodigen bij ASD Uitgeest.  

Daphne  

1. 31-01-22 Het verslag van de vorige vergadering 

doorsturen naar de nieuwe leden.  

Richard  
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Acties 2021 
 

 • Welzijn Uitgeest, Yvette Kersten uitnodigen  

 Uitnodigen burgemeester  

 


