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“Hoe kom je van begrijpen tot ingrijpen?” 
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1. Voorwoord 
Voor u ligt het Jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer (ASD) 2021.  
Dit door de leden gemaakte verslag is bestemd voor het college B&W en iedere inwoner van of 
buiten Zoetermeer die de ontwikkelingen in het sociaal domein binnen de gemeente met 
belangstelling volgt. De ASD adviseert het college van B&W op alle facetten van dit domein. Zij kan 
haar werk alleen goed doen als zij goed in verbinding staat met beleidsmakers (college B&W en 
ambtenaren), uitvoerders én natuurlijk gebruikers van voorzieningen.  
 
Ondanks de beperkingen die Corona met zich meebracht hebben we zo goed en zo kwaad als het kon 
onze taak verricht. Vaak online en heel soms ook rondom de tafel hebben we overleg gehad met 
bestuurders en medewerkers van de gemeente, met diverse organisaties binnen het domein, met 
belanghebbenden en met elkaar. Met dit verslag nemen wij u in grote lijnen mee in onze activiteiten 
van afgelopen jaar. Op sommige punten is het vooruitblik. Want wij moeten op ons werk reflecteren, 
evalueren en aanpassen om effectief en relevant te blijven. Corona heeft natuurlijk ook ons 
belemmerd. Gewenst ‘breder overleg ’en netwerkbijeenkomsten vielen in het water. Desalniettemin 
zijn we ervan overtuigd dat we voldoende feeling hebben gehouden met wat er speelt in 
Zoetermeer; binnen de gemeente, bij het maatschappelijk middenveld en in de Zoetermeerse 
samenleving. Met onze adviezen hebben wij daaraan ongetwijfeld een constructieve bijdrage kunnen 
leveren.  
 
Namens alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein 
Saar Spanjaard 
Onafhankelijk voorzitter  
 
 
 

2. De ASD: samenstelling  
 
Leden 
De ASD bestaat eind 2021 uit 10 leden:  
Jos Becker Hoff, Mireille Bosman, Johan Brinkel, Sander van Gelderen, Satish Gopie, Jocintha 
Hoogvorst, Nanni Klein, Hans de Vos en Anne-Mieke Zweers. Saar Spanjaard is (onafhankelijk) 
toegevoegd voorzitter.  
In haar functie van toegevoegd secretaris ondersteunt Antoinette Roetgerink de raad en de 
voorzitter bij hun werkzaamheden.  
Hans de Vos en Mireille Bosman zijn per 31 augustus 2021 gestart als nieuw lid. Op 9 november 2021 
heeft de ASD afscheid genomen van Fieke Haak. 
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3. De ASD: activiteiten in 2021 
 
Vergaderingen ASD  
In 2021 zijn er 9 vergaderingen geweest. De vergaderingen zijn altijd  elke tweede dinsdag van de 
maand van 20.00 uur tot 22.00 uur. De vergaderingen worden vooraf gegaan door een besloten deel 
van een half uur.  
De vergadering in november is gebruikt, onder externe begeleiding, voor een evaluatie van onze 
organisatie en werkwijze. De uitkomsten zullen in 2022 worden besproken en verder worden 
opgepakt. 
 
Woordvoerders en toehoorders 
In totaal waren in het afgelopen jaar 30 woordvoerders vanuit het gemeentelijke apparaat aanwezig 
tijdens de vergaderingen. Zij hebben op relevante onderwerpen nadere toelichting gegeven op 
nieuwe beleidsvoornemens en/of stand van zaken op lopend beleid.  Ook het hoofd van de afdeling 
Sociaal Domein (december 2021) en de wethouder Zorg, Welzijn , Sport en Verenigingen (mei 2021) 
hebben een vergadering van de ASD bijgewoond.  Daarnaast mocht de ASD, verdeeld over het jaar, 5 
toehoorders welkom heten.  
 
Overleg met medewerkers van de gemeente 
Er heeft veelvuldig overleg en informatie uitwisseling plaatsgevonden met ambtenaren van de 
gemeente. Deze samenwerking was open en transparant. 
 
Overleg met de bestuurder(s) (B&W) 
Er is zes wekelijks overleg tussen wethouder Ter Laak en de voorzitter van de ASD. Dit overleg biedt 
gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van informatie. Ook wordt hierdoor de ASD 
nader geïnformeerd over ontwikkelingen en dossiers binnen haar portefeuille. Gezien de breedte van 
het sociale domein zijn relevante thema’s over meerdere wethouders verdeeld. De ASD streeft er 
daarom naar ook met deze wethouders het gesprek aan te gaan over relevante onderwerpen. Voorts 
heeft de ASD het voornemen om minimaal 1 keer per jaar met de burgemeester te overleggen.   
 
Overige activiteiten in 2021 
In 2021 heeft overleg plaatsgevonden met de Toegankelijkheidsraad in Zoetermeer om 
werkzaamheden over en weer goed af te stemmen. Met andere gemeenten in de regio was er 
periodiek overleg tussen de voorzitters ASD over gemeente-overstijgend beleid. We zien dat 
gemeenten op grotere beleidsdomeinen (inkoop jeugdhulp bijvoorbeeld) steeds vaker de 
samenwerking zoeken. 
 
In de ASD vergaderingen is aandacht besteed aan het project Zoetermeer 2025 en de ontwerpvisie 
Zoetermeer 2040. Het armoedebeleid en de lokaal educatieve agenda zijn uitvoerig aan bod 
gekomen.  En ook de tijdelijke opvang asielzoekers en de wet inburgering hebben de nodige 
aandacht gehad. Aan het eind van het verslagjaar is een start gemaakt met de bespreking van het 
corona herstelplan. 
 
Adviesaanvragen en adviezen 
De ASD heeft in 2021 3 adviesaanvragen ontvangen en 3 adviezen uitgebracht.  
Daarnaast werd 1 adviesaanvraag ingetrokken (Wet inburgering 2022) en is 1 adviesaanvraag (Eten & 
Ontmoeten) uitgesteld tot de volgende college periode (na de gemeenteraadsverkiezing maart 
2022).  
De ASD heeft naar aanleiding van haar adviezen uitgebreide reacties ontvangen van het college 
B&W. We hebben kunnen zien dat onze adviezen van de ASD zijn betrokken bij de behandeling van 
de desbetreffende thema’s in de gemeenteraad.  
Hieronder in het kort de 3 adviesaanvragen en onze adviezen 
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4. De ASD: Adviesaanvragen 2021 in het kort 
 
• Regiovisie op Jeugdzorg 
Samen met de H10 gemeenten ( Den Haag, Westland, Rijswijk, Delft,  Midden Delfland, Wassenaar, 
Voorschoten, Leidschendam – Voorburg en Pijnacker Nootdorp) is door die gemeenten een 
beleidsvisie neergezet waarbij de kernpunten zijn: niet zonder de stem van ouders en jongeren, 
maatwerk, integraal, nabij en betaalbaar.   
 
Kernpunten in ons advies luidden: kijk en denk vanuit het gezin/de jongere met de hulpvraag en 
organiseer integraal de hulp die nodig is om hen heen. We ondersteunen de lijn om op preventie in 
te zetten en om onnodig problematiseren en diagnosticeren tegen te gaan. Wij vragen dringend te 
bewaken dat kostenreductie en regelingen niet de boventoon gaan voeren. We vragen hierbij 
speciale aandacht voor gezinnen en jongeren waar levensbreed en soms levenslang zorg nodig is. De 
overweging tot bijvoorbeeld overheveling van de zorg naar de WLZ dient uit te gaan van de vraag 
hoe de zorg voor een jongere het beste geregeld kan worden. Kostenbeheersing mag hierbij niet 
leidend zijn. 
 
• Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
Den Haag, Voorburg/Leidschendam, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer (H5) hebben gezamenlijk 
deze regiovisie opgesteld en daarbij de volgende uitgangspunten geformuleerd: 
- Cliënten mogen niet lijden onder systeem-aanpassingen 
- Ondersteuning moet zoveel mogelijk op de eigen woonplek beschikbaar zijn 
- Lokaal waar het kan, regionaal waar het moet 
- hulp en ondersteuning: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig 
  
Ons advies bevatte onder andere: Niet alle mensen met psychische problemen, uitstroom jeugdzorg 
en/of daklozen zijn in staat om een sociaal netwerk op te bouwen. Daardoor dreigt een deel in een 
sociaal isolement terecht te komen. Deze zorg speelt niet alleen in de GGZ, maar maakt ook deel uit 
van een groter debat over de nadruk op zelfredzaamheid in het huidige activerende regime. 
Zelfstandig wonende mensen met psychische problemen kunnen bijdragen aan overbelasting van 
mantelzorgers en overlast voor de woonomgeving zonder adequate flankerende maatregelen. 
 
• Woonzorgvisie 
De woonzorgvisie bevat een analyse van de woonzorg-opgaven tot 2030 met een doorkijk richting 
2040 en geeft van daaruit richting aan het toekomstig beleid op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn. Belangrijk uitgangspunt is het streven dat ieder zolang mogelijk zelfstandig kan wonen en 
leven in onze gemeente.  
 
Het ASD advies omvat onder meer de volgende aanbevelingen: 
- Kleur de regierol van de gemeente nader in met aandacht voor het kunnen doorpakken bij 
  uitblijvende of onvoldoende samenwerking tussen partijen. 
- Naast een regierol vraagt een actieve stimulerende en faciliterende rol t.b.v. burgerinitiatieven 
  meer aandacht. 
- De ASD onderschrijft het realiseren van een grote diversiteit aan woningen. Het stimuleren van de 
  doorstroom en innovatie (domotica) vragen meer aandacht en concrete actie. 
- De woonzorgvisie heeft gevolgen voor alle wijken. De ASD adviseert het voorzieningenniveau 
  (mantel-zorg-ondersteuning en wooninitiatieven) te versterken om het voorgestane beleid tot een 
   succes te maken. 
-  De ASD adviseert om het groeiende tekort aan zorgmedewerkers aan te pakken, bijvoorbeeld door 
   het geven van voorrang bij huisvesting aan deze onmisbare beroepsgroep. 
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5. Vooruitblik 2022. 

 
We kijken met veel belangstelling uit naar wat de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gaan brengen. 
We zijn benieuwd wat een nieuw college akkoord voor het sociaal domein gaat betekenen. Waar 
mogelijk leveren we input hiervoor. De mogelijke effecten van de plannen van een nieuw college 
straks is mede bepalend voor prioritering van onze ASD activiteiten. Daarnaast krijgen de volgende 
zaken het komend jaar aandacht: 
 
• Om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren als ASD is een goede samenwerking met B&W en 

de ambtenaren actief ten behoeve van het sociaal domein, onontbeerlijk. De samenwerking was 
het afgelopen jaar op een behoorlijk niveau. Wel zijn een aantal verbeteringen wenselijk en ook 
echt nodig. Het werk van de ASD en de betekenis die de ASD kan hebben voor de Zoetermeerse 
samenleving mag meer als vanzelfsprekend worden omarmd door B&W en medewerkers van de 
gemeente. De informatievoorziening over relevante onderwerpen kan beter en meer systematisch 
worden vormgegeven. Hiermee samenhangend kan de adviesrol van de ASD beter worden benut. 
Tot slot mag het respecteren van afgesproken termijnen meer aandacht krijgen. Het versterken van 
de samenwerking tussen de ASD en de gemeente is in deze tijd, waar een groter wordende afstand 
tussen burgers en overheid helaas aan de orde van de dag is, van extra belang. Het inwoner-
perspectief, de menselijke maat, die de ASD als vertrekpunt neemt kan in deze context  voor een 
positieve bijdrage zorgen. In dit licht zijn we blij met de afspraak voor een thema bijeenkomst in 
het voorjaar van 2022 met ASD leden en ambtenaren van de afdeling Sociaal Domein.  

 
• De ASD onderneemt ook zelf actie om haar effectiviteit te vergroten en de samenwerking met de 

gemeente te versterken. Zo overwegen we het komend jaar met werkgroepen te gaan starten die 
zich richten op delen van het sociaal domein. Om zo dichter op de beleidsontwikkeling te kunnen 
zitten en om zo de binding met de inwoners die hierbij belang hebben verder te versterken. 
 

• In 2021 is de eerste aanzet gegeven voor een nieuwe website voor de ASD. Een website die beter 
aansluit op de behoefte van nu. Dit proces, dat in nauwe samenwerking met professionals van de 
gemeente wordt uitgevoerd, wordt begin 2022 afgerond. Met name de optie om met behulp van 
de moderne communicatiemogelijkheden (website, Facebook,etc.) de verbinding naar de burgers 
en andere relevante accounts, te verbeteren heeft hierbij accent.  
https://adviesraadzoetermeer.nl/   

 
• In mei 2021 ontving de ASD nadere informatie over Zoetermeer als inclusieve dan wel 

regenboogstad: het project Zoetermeer inclusief. De ASD verwacht in 2022 een adviesaanvraag te 
ontvangen inzake dit project.  

 
• We verwachten begin 2022 concrete plannen, gericht op het sociaal domein en gefinancierd vanuit 

het Sociaal innovatiefonds (Eneco gelden). We gaan er vanuit dat deze ontwikkeling leidt tot 
meerdere adviesaanvragen aan de ASD. 
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