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Adviesraad Sociaal Domein Uitgeest 
 

Datum 28 februari 2022 

Tijd 19.30-21.30 

Locatie Gemeentehuis Uitgeest, Middelweg 28 

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

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

Mirjam Lepeltak, Sam Samsoedien 

Afmelding Joep 

Notulist Sietske Duijn 

Status Vastgesteld  

 

Verslag 
 

1. Opening  

Sieb opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom. Joep is vanavond afwezig. 

 

 

2. Verslag vergadering 31 januari 

Het verslag wordt vastgesteld en de acties worden besproken. 

 

Naar aanleiding van: 

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

formele brief.’ De brieven zijn ontvangen. Daphne zal navragen of leden opnieuw een 

aanstelling moeten krijgen na verloop van vier jaar en of dit na de verkiezingen van 

dit jaar aan de orde is. 

• In Uitgeest is de nieuwe ambassadeur sociaal team gestart. Daphne zal haar 

uitnodigen om een keer aan te sluiten bij een ASD vergadering. Zij vraagt allen om 

vragen aan de ambassadeur voor te bereiden. 

• ‘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’. 

Afgesproken wordt eerst meer informatie te verzamelen. Het gaat om voldoende 

toezicht op geleverde diensten. Formeel ligt dit bij de gemeenteraad dit doen. Sieb en 

Richard pakken het op. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

Actie 9 

 

Actie 10 

 

 

 

 

 

 

Actie 11 

3. 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingekomen stukken en mededelingen 

Reactie op advies beleidsplan schuldhulpverlening 

Het advies om wekelijks en spreekuur in Uitgeest te organiseren is niet als zodanig 

overgenomen. Er gaat meer aandacht komen voor armoedebeleid en dat is hard nodig. 

Sieb stelt voor om te kijken hoe dit signaal zich verhoudt tot het geformuleerde 

armoedebeleid en het door ASD uitgebrachte advies. Zitten daar hiaten in, dan kunnen 

we een ongevraagd herschreven advies indienen. Richard denkt dat ASD een 

waakhondfunctie zou kunnen oppakken. Charles reageert dat dit lastig is omdat de ASD 

geen individuele klachten behandelt. Dan moet er een systeem opgezet worden om de 

signalen te kunnen volgen en te duiden richting de ambtelijke organisatie. Na de 

gemeenteraadsverkiezing wil de ASD knelpunten aankaarten met (nieuwe) raadsleden 

om het gesprek hierover gaande te houden. De indruk bestaat dat er (nog) weinig wordt 
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3.2 

gedaan met vroegsignalering van armoede. Hopelijk wordt dit beter met behulp van een 

ambassadeur. ASD ziet deze persoon graag een keer in de vergadering. 

 

Samenwerking met ASD Castricum; digitalisering werkzaamheden, archief en SharePoint 

Richard heeft nog geen nieuws hierover, hij zal de secretaris van Castricum binnenkort 

benaderen. 

 

 

 

 

 

Actie 12 

 

4. Verdeling portefeuilles Participatiewet, Jeugd, WMO, VWS onder de leden. 

Overzicht in bijlage 

• Met de grotere adviesraad is het beter werkbaar om in kleinere groepen met de 

onderwerpen aan de slag te gaan. Op basis van de uitgesproken voorkeuren heeft 

Sieb het volgende voorstel: 

o Jeugd:     Annemarie, Joep en Kelly 

o Participatie:   Richard, Charles en Kelly 

o WMO:    Mirjam en Sam 

o VWS:    Tineke en Sieb 

• Klaas is in deze indeling niet opgenomen omdat hij voor hemzelf meer zingeving ziet 

in de overall gebieden. Allen zijn het hiermee eens  

• Tot nu toe werkt ASD Uitgeest in  de domeinen Jeugd, WMO en Participatie. In 

samenspraak met de andere ASD-en (Bergen, Castricum) komen daar 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (inclusief kunst en cultuur) bij. 

• Mirjam denkt dat een verdeling van portefeuilles ook goed kan werken voor klachten 

vanuit de inwoners. Als op de website de namen van de portefeuillehouders staan 

weten inwoners waar ze terecht kunnen. Daarbij moet wel een sterk onderscheid 

gemaakt worden om niet de klacht in behandeling te nemen, alleen het signaal. 

• Sam heeft een vraag over de relatie van uitgebrachte adviezen met de eigen APV’s 

van de verschillende gemeenten in de BUCH. Sieb reageert dat de Wmo niet raakt 

aan de APV. Kelly is van mening dat de kracht in de eensgezindheid zit en in het 

samenwerkingsverband. Allen vinden dat het advies van de gezamenlijke ASD’s meer 

gewicht in de schaal zal leggen dan losstaande adviezen.  

• De portefeuilleverdeling wordt vastgelegd zoals is voorgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Samenwerken met andere ASD-en in clusters; toelichting door Richard en Sieb. 

Deelnemen aan diverse werkgroepen (o.a. preventief jeugdbeleid) 

Sieb licht toe dat ASD Castricum het initiatief heeft genomen om aan te sluiten bij 

clusteroverleggen van ambtenaren. Van alle adviesraden zijn de portefeuillehouders 

welkom bij deze overleggen. Het doel is informatie uitwisselen. Sieb is hier enthousiast 

over. Hij kan de namen van deelnemers van Castricum aan de portefeuillehouders laten 

weten zodat zij contact met elkaar kunnen hebben. Allen gaan akkoord. 

 

 

 

 

 

 

6. Website. Info Richard 

ASD.Uitgeest.nl is onder constructie. Er komen links in naar betreffende ambtenaren. Bij 

de volgende vergadering zal Richard het resultaat laten zien. Het is niet de taak van de 

ASD om de sociale kaart te communiceren, dit is aan de gemeente. Sam geeft het advies 

de site ook toegankelijk te maken voor slechtzienden door een audioversie toe te voegen. 

 

 

7. Woonzorgvisie. Info Charles en Sieb  

Op een algemene BUCH avond is een presentatie gegeven door een externe 

projectleider. Het gaat om woonvisie in brede zin van het woord. In vervolg daarop is niets 

meer vernomen. De stand van zaken is onbekend. De ASD leden hebben meerdere 
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vragen bij het woonbeleid van de gemeente. Charles en Sieb zullen zich meer in het 

onderwerp verdiepen. In de volgende vergadering zullen zij een document hierover 

inbrengen.  

 

 

Actie 13 

8. Preventief Jeugdbeleid. Voortgang? 

Annemarie stelt voor het advies op te schorten omdat er geen evaluatie is gedaan door 

coronamaatregelen en andere ontwikkelingen. Op de BUCH avond kwam onder meer 

naar voren dat men gaat investeren in allerlei voorzieningen. De vraag daarbij is wat men 

van de ASD verwacht. Sieb wil hierover afstemming zoeken met Bergen en Castricum.  

 

 

 

 

 

Actie 14 

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

Romany Beentjes  

Annemarie koppelt terug over toewijzing van de  inburgering. Er vindt hiervoor een 

aanbesteding plaats waarover Sieb een aantal vragen heeft gesteld en kernpunten 

benoemd. Het is niet de rol van de ASD om bij de aanbesteding betrokken te worden. Wel 

is het goed om vragen te kunnen stellen en informatie toe te kunnen voegen. Daarbij zou 

het recht doen aan onze expertise als wij eerder en meer inhoudelijk betrokken zouden 

worden  

 

 

10. Uitvoeringsagenda onderwijs Jeugd Midden Kennemerland, besproken op 

algemene BUCH-avond op 25-01-2022.  

Sieb denkt dat er wellicht nog een adviesvraag komt op dit onderwerp. Mirjam licht toe dat 

er een samenwerkingsverband is, zij maken beleid waarover de OPR (ondersteunings 

plan raad) vervolgens gaat stemmen. Het doel is betere samenwerking tussen 

onderwijsconsulenten en ouders tot stand te brengen. Er zijn drie speerpunten waar men 

mee aan de slag gaat. ASD wacht de adviesaanvraag af.  

 

 

11. Rondvraag 

• Sam wil graag betrokken worden om advies te kunnen geven aangaande 

slechtzienden en blinden als er een straat wordt verbouwd. Sieb vindt het een goed 

punt, hoewel het niet direct gericht is op het Sociaal Domein. Daarom nu even 

parkeren. Indien de gelegenheid zich voordoet hier aandacht voor vragen. 

• Wat het document van Castricum aangaat zien de ASD-leden liever een minder 

beleidsmatige doorvertaling voor de gemiddeld geïnteresseerde lezer.  

• Voor het inrichten van onze website kan Kelly een inspirerende wervende tekst 

maken. Hij zal dit bij Richard aanleveren om publiciteit voor de website te genereren. 

• Annemarie wil graag, als dat lukt, twee data verzetten 28 maart en 25 april. Sieb zal 

kijken wat er mogelijk is. 

• Sieb vraagt aandacht voor jaarverslag. Vastleggen en officieel voor 1 april indienen. 

• In april of mei een eetafspraak maken 

• Sieb vraagt allen hem te mailen over de vakantieplannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie 15 

12. Sluiting 

Sieb sluit de vergadering om 21. 50 uur. 
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Actielijst 2022 
 

Nr.  Datum  Actie  Actienemer  Voortgang  

15. 28-02 Voor het inrichten van onze website een 

inspirerende wervende tekst maken en bij 

Richard aanleveren. 

Kelly  

14. 28-02 Afstemming zoeken met Bergen en Castricum 

over de taak en rol van de ASD’s  

Sieb  

13. 28-02 Verdiepen in het onderwerp ‘Woonzorgvisie’ 

en in de volgende vergadering een document 

hierover inbrengen. 

Charles en 

Sieb 

 

12. 28-02 Contact opnemen met de ASD secretaris van 

Castricum om de samenwerking te bespreken 

aangaand digitalisering werkzaamheden, 

archief en SharePoint 

Richard  

11. 28-02 Informatie te verzamelen over toezicht in de 

zorg. 

Sieb en 

Richard 

 

10. 28-02 De nieuwe ambassadeur sociaal team 

uitnodigen om een keer aan te sluiten bij een 

ASD vergadering.  

Daphne  

9. 28-02 Navragen of leden opnieuw een aanstelling 

moeten krijgen na verloop van vier jaar en of 

dit na de verkiezingen van dit jaar aan de orde 

is. 

Daphne  

7. 31-01 Nagaan of de gemeente website aangepast 

kan worden, aan de hand van het 

betreffende stukje dat Mirjam zal doorsturen. 

Daphne 28-02: Kelly zal de 

tekst van de site 

kopiëren en 

rondsturen voor 

commentaar, 

volgende keer op 

agenda 

6. 31-01 Een overzicht van de medewerkers maken 

en toesturen. 

Daphne 28-02: een actuele 

versie rondsturen 

5. 31-01 Navragen of er adviesaanvragen verwacht 

worden. 

Daphne 28-02: nog geen 

nieuws 

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

uitnodigen bij ASD Uitgeest.  

Daphne 28-02: loopt, even 

afwachten 

 

 

 

PM 
 

 Welzijn Uitgeest, Yvette Kersten uitnodigen  

 Uitnodigen burgemeester  

 Invloed grootregio Alkmaar en Amsterdam op beleid 

Uitgeest/BUCH 
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