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Adviesraad Sociaal Domein Uitgeest 

29 november 2021 

Via Teams 

Aanwezig: Sieb v.d. Berg, Mirjam Lepeltak, Klaas Boer, Tineke van Sambeek, Richard Schmitt, 
Annemarie Swart 

Verslag: Miriam van Vuuren 

Ambtelijke ondersteuning: Daphne van der Valk 

1. Opening, welkom kandidaat leden Joep Brasser en Shamzad Samsoedien en welkom 
Daphne van der Valk, contactambtenaar 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. De secretaris neemt 
vanavond het voorzitterschap over. Agendapunt 8, Woonzorgvisie, verschuift naar de volgende 
vergadering.  

2. Verslag vergadering 25-10-2021. 

Het verslag wordt vastgesteld.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

Beide kandidaat-leden stellen zich voor. Zij zullen worden voorgedragen voor lidmaatschap van de 
ASD, de voorzitter zorgt hiervoor i.s.m. met mw. Van der Valk. Beide leden hebben een brede 
achtergrond binnen het sociaal domein, van jeugd- en pleegzorg tot mensen met fysieke beperkingen. 
Een benoemingsbrief namens het college zal z.s.m. volgen.  

Ook de nieuwe contactambtenaar, mw. Van der Valk, stelt zich voor. Zij is sinds 1 oktober ambtelijk 
contactpersoon ASD Uitgeest.  

Ingekomen: nieuwe folder minimaregelingen, met adviesvraag. De toegezonden lay-out is slecht 
leesbaar, dus het wachten is even op een beter document. Daarna zal er advies volgen. Dhr. Boer 
heeft een aantal artikelen doorgestuurd ter informatie.  

4. Werving nieuwe leden;  

Vorige keer was al aangekondigd dat de voorzitter nog twee gesprekken zou gaan voeren met 
kandidaat-leden. Deze hebben inmiddels plaatsgevonden. Eén enthousiaste en gemotiveerde 
persoon met ervaring bij UWV en belastingdienst, en één met vooral persoonlijke (i.p.v. professionele) 
motivatie v.w.b. het sociaal domein. Deze tweede kandidaat heeft veel ervaring met het lezen en 
schrijven van beleidsstukken en adviezen vanuit de OR van zijn semi-overheidsbedrijf. Hij begrijpt ook 
het politieke ‘spel’ goed.  

Afgesproken is dat de voorzitter en secretaris met beide kandidaten nog een tweede 
kennismakingsgesprek doen, en dat zij daarna bij de (een) volgende vergadering worden uitgenodigd. 
Mocht de planning erg lastig worden, kan mw. Swart voor één van beide bestuursleden invallen.  

Via het VIP heeft zich ook nog een jonge vrouw aangediend die belangstelling heeft getoond. Met 
haar wordt nog een eerste kennismakingsgesprek gepland. De ASD mag max. 11 leden hebben, dus 
dat komt goed uit. De voorzitter logt uit.  

 

 

5. Situatie Voedselbank:   

De Voedselbank is gevestigd in Beverwijk, maar ook cliënten uit Uitgeest maken er gebruik van. Het 
huidige pand waarin de Voedselbank is gevestigd, is verkocht aan een projectontwikkelaar, waardoor 



2 
 

de Voedselbank er op korte termijn (1 januari 2022?) uit moet. Er wordt dus dringend gezocht naar 
een alternatief. 

De secretaris heeft heel veel moeite gedaan de voorzitter / secretaris van de Voedselbank te bereiken, 
maar tot dusver zonder succes. Hij vraagt bij de verantwoordelijk wethouder de stand van zaken na, 
mw. Van der Valk zal haar collega die v.w.b. beleid de Voedselbank in de portefeuille heeft vragen wat 
er gaande is.  

Er zijn een aantal knelpunten bij het vinden van een nieuw pand: 

- Het moet groot genoeg zijn voor een flinke koelcel, en de bus moet er naar binnen kunnen 
rijden. 

- Het moet voldoen aan alle eisen die er vanuit de wet aan opslag en distributie van voedsel 
worden gesteld. 

- Het moet bereikbaar zijn voor de – veelal – oudere vrijwilligers die woonachtig zijn in 
Beverwijk.  

- De Voedselbank krijgt enige subsidie van Beverwijk en Heemskerk, niet van Uitgeest en 
Castricum. Er zijn nog wel wat andere sponsoren, maar waarschijnlijk vooral in natura. Een 
hoge huur is dus geen optie.  

ASD Uitgeest en Castricum willen de Voedselbank waar mogelijk helpen. De secretaris blijt proberen 
contact te leggen en vraagt waar mogelijk aandacht voor dit probleem. Wordt vervolgd, in ieder geval.  

6. Advies schuldhulpverlening;  

De secretaris heeft hierover overleg gehad met ASD Castricum. Ook het advies van enkele jaren 
geleden gelezen en herschreven, naar de huidige tijd. Dit zal samen met het advies van Castricum tot 
één advies namens de UC worden gemaakt.  

V.w.b. samenwerking: Bergen wil wel, maar zoekt nog naar de juiste vorm. Heiloo staat er niet voor 
open. En dat is jammer, want met 4 bereik je meer dan met 1. Castricum wil wel heel graag samen 
(zelfs fuseren). Vandaar de eerste stap naar samenwerking met Castricum.  

7. Adviesaanvraag huishoudelijke hulp: afhandeling is gedaan.  

Advies is verzonden.  

8. Woonzorgvisie.  

Naar de volgende vergadering.  

9. Invoering Wet Inburgering in de BUCH, zie bijlage. 

Toelichting: dit betreft een ongevraagd advies. We hebben eerder al geadviseerd over de Wet 
Inburgering (o.a.: als een aanbesteding niet nodig is, vooral niet doen – en waar let je op als het wel 
moet) 

Er zijn 3 routes, dus 3 percelen die aanbesteed zijn. Dat zijn de B1-route (route voor mensen van wie 
verwacht wordt dat zij minimaal B1 niveau Nederlands leren, daarmee kun je een voortgezette 
opleiding volgen), de Z-route (Z staat voor zelfstandigheid, een lager taalniveau maar begeleiding 
richting zoveel mogelijk participeren in de Nederlandse maatschappij) en de onderwijsroute. Die is 
voor jongvolwassen statushouders die een Mbo-opleiding zouden kunnen gaan volgen.  

Inova heeft bij de aanbesteding zowel de onderwijskant als de kant van de maatschappelijke 
begeleiding gewonnen. Inova was altijd al 1 van de aanbieders van de onderwijskant. Daar kunnen zij 
nu de B1 en de Z-route bieden. Voor de onderwijsroute (bij de ROC’s) is er nog geen aanbieder. 
Daarnaast waren er nog andere taalscholen, zoals bijv JAR en Vrije Taal. De maatschappelijke 
begeleiding werd de laatste jaren gedaan door Vluchtelingenwerk en moet nu overgedragen worden 
aan Inova.  Hiervoor moeten ze dus nog een bureau, mankracht en vrijwilligers organiseren. 

De vragen in het ongevraagd advies gaan vooral over de maatschappelijke begeleiding, die moet 
worden overgenomen door Inova. Met daarnaast de vraag, wat ze met onze aanbevelingen bij de 
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aanbesteding hebben gedaan? En natuurlijk, hoe de onderwijsroute ingevuld gaat worden als er geen 
ROC is. Daarnaast willen we graag weten hoe Inova het van de andere taalscholen gaat overnemen 
en blijven die levensvatbaar na deze aanbesteding. 

Doel van dit stuk: vragen hoe gaan de gemeenten omgaan met al deze verschillende groepen, hoe is 
de overbruggingsregeling (van Vluchtelingenwerk naar Inova)? Maakt Vluchtelingenwerk de trajecten 
af? Inova is ingehuurd voor de nieuwe wet Inburgering, die ook taalonderwijs verzorgt. Maar er zijn nu 
ook statushouders die bij allerlei andere taalscholen zitten. Hoe gaat het daar dan verder mee? En is 
er überhaupt rekening gehouden met onze eerdere adviezen?  

Gemeente zou met Vluchtelingenwerk en Inova om tafel moeten voor een soepele overdracht/ 
overgang. Misschien tijdelijke verlenging van lopende contracten zodat de trajecten wel netjes 
afgerond kunnen worden? En hoe gaat dat in het kerstreces?  

Het voorliggend stuk wordt vastgesteld en toegezonden aan het college en aan de andere BUCH-
ASD’s.   

In principe zijn aanbestedingen openbaar, maar niet alle informatie (zeker financieel) is altijd 
inzichtelijk. In dit geval zou je dus moeten kunnen zien welke aanbevelingen van de ASD zijn 
overgenomen, als we de tekst van de aanbesteding kunnen inzien. In ieder geval zijn de stukken 
besproken in de gemeenteraadsvergadering. De secretaris zoekt de stukken op, zodat de ASD kan 
zien wat de motivatie is geweest om over te stappen naar een nieuwe aanbieder. Goed idee om dit 
i.s.m. Castricum en mogelijk Bergen te doen, de voorzitter en secretaris.  

Onderwijsroute: in heel NL is nog geen ROC gevonden die de opleiding die gevraagd wordt kan 
bieden voor het budget dat geboden wordt. Heel jammer. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
inburgering, en dus ook voor het bijbehorende budget. Er wordt vast gewerkt aan een oplossing, maar 
het zou fijn zijn als de ASD daar ook bij betrokken wordt.  

Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland: ze zijn zich er inmiddels van bewust dat het 
verstandig is om meer contact te onderhouden met gemeenten. Van die kant uit gaat dus ook 
beweging, al is het langzaam.   

10. Rondvraag 

Volgende vergadering 20 december 2021. Waarschijnlijk online.  

11. Sluiting. 20.35 

.  


