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1. Inleiding 

In dit verslag wordt verantwoording afgelegd van de activiteiten van de Adviesraad in 2022. Leidraad 

van handelen voor de Adviesraad was het voor 2022 vastgestelde Jaarplan.  

De Adviesraad heeft zijn taken zo goed mogelijk uitgeoefend en, soms binnen zeer korte termijnen, 

adviezen uitgebracht over aangelegenheden in het sociaal domein. 

De invloed van de COVID-epidemie op de werkzaamheden van de Adviesraad was ook begin 2022 

nog merkbaar. De eerste drie vergaderingen konden niet fysiek plaatsvinden, maar werden digitaal 

gehouden. Geleidelijk was er gelukkig sprake van normalisatie en konden vergaderingen weer in het 

gemeentehuis plaatsvinden. 

Het uit de aandacht geraken van de epidemie leidde helaas niet tot het terugkeren naar normale 

verhoudingen in de samenleving. De Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 en de 

daaropvolgende oorlog in dat land hadden uiteraard dramatische effecten vooral voor de bewoners, 

maar ook internationaal waren en zijn er gevolgen. Veel inwoners van Oekraïne probeerden 

veiligheid te vinden in andere landen en een omvangrijke groep kwam naar Nederland. Ook in 

Krimpen aan den IJssel werden voorzieningen getroffen om de vluchtelingen op te vangen. Verder 

was er sprake van een grotere stroom vluchtelingen uit andere landen dan tijdens de voorafgaande 

jaren. Ook daarvoor waren voorzieningen noodzakelijk. De gemeente probeerde zo goed mogelijk in 

te spelen op deze ontwikkelingen, o.a. door het gedurende een bepaalde periode faciliteren van een 

vluchtelingeboot in de Slikhaven, alsmede voor het zorgdragen voor adequate huisvesting voor 

Oekraïners (o.a. in de voormalige Muziekschool).  

Een ander ingrijpend gevolg van de oorlog in Oekraïne was de schaarste aan fossiele brandstoffen. 

De daardoor veroorzaakte stijging van energieprijzen bracht veel mensen in financiële problemen. 

Daar kwam de (jarenlang niet voorgekomen) inflatie bovenop.  

De Adviesraad gaf een signaal af aan de gemeente door middel van een brief d.d. 31 augustus 2022 

en stelde voor om maatregelen te nemen.  

 

2. Adviesraad Sociaal Domein 

2.1.  Doelstelling 

De doelstelling van de Adviesraad, zoals vastgelegd in de gemeentelijke verordening, luidt als volgt: 

‘De Adviesraad heeft als taak gevraagd en ongevraagd een advies te geven aan het college 

over het sociaal domein. Over de volgende beleidszaken zal het college in ieder geval advies 

vragen aan de Adviesraad:  

a. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen in het sociaal domein: het vaststellen van het 

beleidsplan en het vaststellen of wijzigen van verordeningen;  

b. evaluatie van het gevoerde beleid.’ 

Het sociaal domein omvat de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de 

Jeugdwet en de Participatiewet.  

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning omvat onder andere: 

- Huishoudelijke hulp, dagbesteding, huiselijk geweld etc. 

De Jeugdwet gaat over: 

- Jeugdhulp en jeugdzorg, Jeugd-GGZ, kindermishandeling etc. 

De Participatiewet betreft: 

- Uitvoering Werk en Inkomen door de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, 

Voorzieningenfonds, inburgering, etc. 
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2.2.  Leden 

De Adviesraad wordt gevormd door 13 leden die gezamenlijk een doorsnee vormen uit of namens de 

doelgroepen van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. 

Zij zijn geselecteerd op basis van hun persoonlijke betrokkenheid bij een van deze wetten of 

aangewezen door een cliënten- of belangenorganisatie of op basis van hun betrokkenheid en 

expertise op een van hierboven genoemde terreinen. 

 

De Adviesraad was aan het einde van 2022 als volgt samengesteld: 

- Nico Bakker, lid op voordracht van de PCOB, 

- Mathieu Baltissen, lid op voordracht van Seniorenplatform, 

- Trudie Boerman, 

- Kiek Broekman, 

- Philip Coté (voorzitter), 

- Sylvia Duchatteau,  

- Wim van Elsacker, 

- Johan van der Ham, lid op voordracht van de Nederlandse PatiëntenVereniging (NPV), 

- Henk Leertouwer, lid vanuit de plaatselijke kerken, 

- Anja Mastenbroek, 

- Koos Oosterwaal (penningmeester), 

- Jan Stam, 

- Herman Veenema (secretaris). 

Er waren op dat moment geen vacatures. 

 

In de plaats van Margriet Clement die eind 2021 aan het einde van haar termijn haar lidmaatschap 

beëindigde, werd Kiek Broekman benoemd. Johan van der Ham was nieuw lid in de vacature die Bart 

Prins had achtergelaten. 

José Tuerlings was om gezondheidsredenen begin 2022 genoodzaakt haar lidmaatschap te 

beëindigen. Wim van Elsacker volgde haar op.  

Christa ter Woort legde haar lidmaatschap in september neer vanwege het feit dat de twee 

termijnen waren verstreken. Ze organiseerde daarna nog een scholingsavond voor leden van de 

Adviesraad en bleef nog enige tijd beschikbaar bij de werkgroep Wmo om een goede overdracht 

mogelijk te maken. Haar opvolger was Trudie Boerman.  

 

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein ontvangen van de gemeente voor hun werkzaamheden, op 

basis van het aantal vergaderingen waaraan werd deelgenomen, 50% van de fiscaal vrijgestelde 

vrijwilligersvergoeding per maand met een maximum van acht vergaderingen per kalenderjaar. 

De voorzitter en de secretaris krijgen 100% van de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per 

maand met een maximum van acht vergaderingen per kalenderjaar.  

 

Ook gedurende het afgelopen jaar fungeerde (vanuit de gemeente Krimpen aan den IJssel) mevrouw 

Annemieke van Beek-Zeeman als ambtelijk secretaris van de Adviesraad. 

 

2.3.  Organisatie 

De Adviesraad vergaderde tien keer op dinsdagavond van 19.45 tot ongeveer 22.00 uur.  
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Tijdens het eerste deel van de vergaderingen kwamen inhoudelijke onderwerpen aan de orde; het 

tweede deel was vooral gericht op huishoudelijke aangelegenheden.  

De Adviesraad kende werkgroepen voor de aandachtsgebieden. Deze werkgroepen bestonden uit 

leden van de Adviesraad. De taak van deze werkgroepen was om op hun aandachtsgebieden 

enerzijds informatie te verzamelen en te delen met de overige leden van de adviesraad en anderzijds 

om contacten te onderhouden met cliënten- en belangenorganisaties en met professionele 

organisaties op die aandachtsgebied(en). 

Zij verrichtten ook voorbereidend werk voor het gevraagd of ongevraagd uitbrengen van adviezen 

aan het College van Burgemeester en Wethouders. 

 

2.4. Aandachtsgebieden 

De leden van de Adviesraad participeerden in de volgende, op de inhoud gerichte, werkgroepen: 

- Werkgroep Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 

- Werkgroep Jeugd, 

- Werkgroep Participatiewet. 

Daarnaast waren er de volgende werkgroepen: 

- Werkgroep Profilering en Communicatie Adviesraad, 

- Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek. 

 

3. Werkzaamheden 

3.1. Algemeen 

Na de gemeenteraadsverkiezingen werd een brief gestuurd met aanbevelingen aan de informateur 

die belast was met de voorbereiding van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders. Ook 

aan de nieuwgekozen gemeenteraadsleden werd schriftelijk kenbaar gemaakt welke punten naar het 

oordeel van de Adviesraad op dat moment urgent waren. 

Op 8 februari 2022 en op 29 november 2022 voerden de voorzitter en secretaris overleg met de 

beide wethouders met portefeuilles in het Sociaal Domein en hun directeur. Aan de orde waren 

zowel procedurele als inhoudelijke aangelegenheden. Onderwerpen die bij deze laatste categorie 

behoorden werden vooral verkennend besproken.  

De beide wethouders in het Sociaal Domein bezochten een vergadering van de Adviesraad. 

Ook gaf een delegatie van de gemeente op 20 december 2022 een toelichting over de voornemens 

betreffende het bevorderen van duurzaamheid en bestrijden van (energie-)armoede. Twee 

wethouders maakten deel uit van deze delegatie.  

    

3.2. Enkele bijzondere onderwerpen 

3.2.1. Abonnementstarief Wmo 

Met enige regelmaat nam de Adviesraad kennis van de zorgen van de gemeente over de toename 

van het bedrag dat gemoeid is met huishoudelijke hulp. De inkomensonafhankelijke eigen bijdrage 

voor huishoudelijke hulp van 19 euro per maand (Wmo-abonnementstarief) gaf een grote druk op de 

gemeentefinanciën. Sinds de invoering van het abonnementstarief ziet Krimpen aan den IJssel in 

gebieden met de duurdere postcodes een forse toename van het aantal aanvragen voor 

huishoudelijke hulp. Doordat er zoveel aanvragen zijn van mensen die het in principe gemakkelijk zelf 

kunnen betalen, ontstonden er bovendien wachtlijsten. Daarvan worden de mensen de dupe die de 

hulp echt nodig hebben en niet beschikken over de financiële middelen om het zelf te regelen. 
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De maatregel die genomen werd, is dat Inwoners die zelf een huishoudelijke hulp kunnen betalen, 

geen huishoudelijke hulp meer vanuit de Wmo krijgen. De inkomenspositie wordt dan meegewogen 

bij de beoordeling of iemand zelfredzaam is.  

De verordening waarin dit werd geregeld werd, na positief advies van de Adviesraad, vastgesteld 

door de gemeenteraad.  

Het vraagstuk speelde (uiteraard) ook in andere gemeenten en ook daar werden maatregelen 

genomen die tot doel hadden de stijgende uitgaven voor het abonnementstarief (bij een fixed 

budget voor het gehele sociale domein) om te buigen. De methodiek van andere gemeenten was niet 

steeds identiek aan die van Krimpen aan den IJssel. 

Vanuit het departement van VWS kwamen signalen dat men van oordeel was dat het voeren van 

gemeentelijk beleid bij dit onderwerp strijdig was met de wet en dat men voornemens was de 

Krimpense verordening te schorsen. Dit gebeurde niet.  

Na de vorming van een nieuw kabinet bleek dat de signaalwerking van de gemeentelijke verordening 

effect had gehad op de landelijke besluitvorming. De inkomensonafhankelijke regeling betreffende 

de huishoudelijke hulp zou op de schop gaan. Eind oktober 2022 werd bekend dat het kabinet 

voornemens is om per januari 2025 de inkomenspositie van aanvragers toch weer mee te wegen. 

In tussentijd bleef de onzekerheid over de bestaande verordening sluimeren. In enkele andere 

gemeenten procedeerden degenen die met een afwijzing waren geconfronteerd met wisselend 

succes tegen het desbetreffende besluit. De daar geldende verordeningen weken overigens steeds 

iets af van de Krimpense regelgeving. 

 

3.2.2. Zorgen over armoede 

De in de inleiding al genoemde stijging van energielasten was een van de oorzaken dat er steeds 

meer huishoudens in financiële nood kwamen. Het genoemde signaal van de Adviesraad van 31 

augustus 2022 heeft bijgedragen aan ene plan van aanpak. Daarin was sprake van maatregelen (in 

twee rondes), aanvullend aan die van de rijksoverheid, die erop gericht waren om de specifiek 

Krimpense problemen het hoofd te bieden. Gelet op het feit dat nogal wat woningen slecht 

geïsoleerd zijn, was er aanleiding om juist op dat punt actie te ondernemen om de stookkosten te 

verminderen. Deze maatregelen stonden centraal in de eerste ronde. Daarnaast waren er, in de 

tweede ronde, voornemens om (energie-)armoede te voorkomen en te bestrijden. Op 20 december 

2022 lichtte een delegatie van het gemeentebestuur de voornemens toe aan de Adviesraad en vroeg 

om mee te denken. De Adviesraad zal een reactie opstellen tijdens de eerste vergadering in 2023 (op 

17 januari). 

 

3.2.3. Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Het is voor mensen die te maken krijgen met instanties in het sociaal domein ingewikkeld om er de 

weg te vinden. Bekendheid met mogelijkheden en onmogelijkheden, met procedures en 

voorzieningen is van groot belang om aanspraak te kunnen maken op de juiste hulp en 

ondersteuning. De gemeente heeft de toegang tot het sociaal domein gestructureerd en 

ondergebracht in de Krimpenwijzer. Toch is het van belang dat hulpvragers goed worden geholpen 

bij de toewijzingsprocedures. Daar heeft de wetgever de onafhankelijke cliëntondersteuning voor in 

het leven geroepen. Het is belangrijk dat de mogelijkheid om van deze ondersteuning gebruik te 

maken structureel onder de aandacht wordt gebracht en dat de ondersteuning onafhankelijk 

plaatsvindt. De Adviesraad heeft er bij herhaling op gewezen dat er op dit punt verbeteringen 

gewenst zijn. Ook de gemeente was van oordeel dat er een impuls bij dit onderdeel nodig was en 
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meldde zich aan voor deelname aan het zogenaamde Koploperproject. Vanuit de Adviesraad volgden 

twee leden de ontwikkelingen bij dit project op de voet. 

Mede als gevolg van personeelsverloop bij de gemeente was het tempo van het project niet hoog. 

Echte doorbraken vonden in het verslagjaar niet plaats. Intussen werd het voor de Adviesraad steeds 

duidelijker dat het onderwerp van groot belang is om evenwicht tot stand te brengen tussen de 

belangen van de hulpbehoevende (vaak met weinig kennis van regelingen) en de in de materie 

ingewerkte vertegenwoordigers van de overheid. Het was al duidelijk dat deze vorm van 

ondersteuning niet gemist kan worden bij de Jeugdwet en de Wmo, maar intussen kwam ook de 

noodzaak bij andere regelingen in beeld: aanvragen op grond van de Participatiewet, het 

PersoonsGebonden Budget (PGB).     

 

3.2.4. Ontwikkelingen bij het Vertegenwoordigend Overleg Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

IJsselgemeenten 

Eind 2019 werd een overleg opgestart met het doel de rol van de Adviesraden van Capelle aan den 

IJssel, Zuidplas en Krimpen aan den IJssel ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling 

IJsselgemeenten te vergemakkelijken. Dit overleg ging Vertegenwoordigend Overleg IJsselgemeenten 

heten.  

In de periode erna is geprobeerd invulling aan dit overleg te geven. Toch bleek geleidelijk dat er geen 

vertrouwensbasis was om dit overleg goed te laten functioneren.  

Ook een evaluatie en verbetervoorstellen leidden niet tot het gewenste resultaat: geen geolied 

overleg waar gemaakte afspraken werden nagekomen, waar men alert is op correcte en tijdige 

informatie, waar procedures op juiste wijze werden gevolgd, waar in een prettige sfeer werd 

vergaderd en waar adviezen en suggesties vanuit de Adviesraden naar waarde geschat werden.  

Aan het einde van het jaar was bekend dat vertegenwoordigers van de Adviesraden van de drie 

betrokken adviesraden niet verder wensten te gaan op de ingeslagen weg. 

Zij besloten de afvaardiging naar het Vertegenwoordigend Overleg op te schorten en af te wachten 

of er vanuit de gemeenten een voorstel komt dat het mogelijk maakt om de adviestaak van de 

Adviesraden met betrekking tot de Participatiewet adequaat uit te oefenen.  

Het bleef lang stil. De Adviesraad wachtte de vorming van een College van Burgemeester en 

Wethouders in nieuwe samenstelling af om het onderwerp wederom aanhangig te maken.  

Uiteindelijk kwam er op 25 oktober 2022 een voorstel van de betrokken beleidsmedewerkers van de 

drie gemeenten. De besluitvorming hierover kon niet meer worden afgerond tijdens het verslagjaar. 

  

3.2.5. PersoonsGebonden Budget (PGB) 

Dit onderwerp is op de agenda van de Adviesraad terecht gekomen door een scholingsavond voor de 

leden op 1 november 2022, verzorgd door Hans van der Knijff van Per Saldo. Naar aanleiding daarvan 

is er compliment uitgegaan naar de gemeente voor de heldere voorlichting over PGB’s op de website 

van de gemeente. De informatie dateert evenwel al van 2017, waardoor een update voor de hand 

ligt.  

De gemeente is gevraagd daarbij aandacht te schenken aan de volgende aspecten: 

- het publiceren van de tarieven die de gemeente hanteert; 

- het expliciet maken van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan degenen die diensten 

leveren;  

- de mogelijkheid om onafhankelijke cliëntondersteuning in te schakelen; 

- antwoord op de vraag of er bestedingsvrijheid bij de PGB-houder is; 
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- wordt resultaatgericht geïndiceerd? (wat is resultaat gericht indiceren? Bij een 

resultaatgerichte indicatie wordt geen indicatie in uren afgegeven, maar ontvangt de cliënt 

een indicatie in resultaatgebieden, bijvoorbeeld dat de cliënt recht heeft op ‘een schoon en 

leefbaar huis’). 

 

3.2.6. Buurtkamers 

Mede aan de hand van voorbeelden in andere gemeenten werd besproken op welke wijze 

Buurtkamers in Krimpen aan den IJssel zouden kunnen functioneren. De ruimten die QuaWonen op 

een aantal locaties beschikbaar stelt, vervullen een functie die overeenkomt met die van 

Buurtkamers. De resultaten van een onderzoek van Thuismakerscollectief naar uitbreiding van de 

mogelijkheden wordt afgewacht. 

 

3.3. Gevraagde en ongevraagde adviezen van de Adviesraad 

In de afgelopen periode heeft de Adviesraad adviezen uitgebracht aan het College van Burgemeester 

en Wethouders naar aanleiding van voorgenomen beleid.  

In een aantal gevallen werd ook kennisgenomen van ontwikkelingen binnen de gemeente. 

De belangrijkste onderwerpen waren: 

- De Sportnota ‘Krimpen beweegt 2022 – 2026’. 

- Actieplan verwarde personen; vragen stand van zaken. Na de uitvoerige inhoudelijke reactie 

werden aanvullende vragen gesteld door de Adviesraad, waarbij werd aangegeven dat de 

beantwoording daarvan zou kunnen worden meegenomen bij de eind 2022 voorziene 

evaluatie. 

- Beleidsregel bijstand indirecte school-kosten. 

- Vragen over VNG-rapport: ‘Het verschil durven maken’. 

-  Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen. 

- Zorgen over Armoede. 

- Cliëntervaringsonderzoeken. 

- Bekendheid Energietoeslag. 

- Advies over gemeentebegroting 2023. 

- Onafhankelijke cliëntondersteuning. 

- Crimpenersteyn: Bij een informatieve gemeenteraadscommissievergadering d.d. 18 oktober 

2022 heeft de Adviesraad gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken over de 

nieuwbouwplannen voor Crimpenersteyn. Geadviseerd is om een balans te vinden tussen de 

inbreng van de omwonenden bij de planontwikkeling en de direct belanghebbenden: de 

bewoners (eventueel vertegenwoordigd door familieleden). Ook is benadrukt om de 

capaciteit niet louter door stedenbouwkundige overwegingen te laten bepalen, maar om 

vooral de toekomstige, groeiende behoefte aan goede woonruimte voor kwetsbare senioren 

een belangrijke rol te laten spelen. 

  

3.4. Werkgroepen 

Er diende zich een aantal onderwerpen aan waarvoor de werkgroepindeling geen goed criterium 

voor behandeling was. Daartoe werden werkgroepen ad hoc geformeerd. Dit was het geval met de 

onderwerpen Aanbestedingen en Gemeentebegroting. 
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3.5. Werkgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Dit jaar kon de werkgroep gelukkig na de coronabeperkingen van de afgelopen jaren weer tweemaal 

fysiek bijeenkomen (16 maart en 14 september).  

De werkgroep heeft het rapport van het Verweij Jonkerinstituut, getiteld “Het verschil durven 

maken” besproken. Daarin werd gesteld, dat een maatschappelijke en politieke dialoog nodig is over 

de vraag wat overheid en inwoners van elkaar mogen verwachten bij het ouder worden. Gesteld 

werd dat er geen gedeeld beeld is over wat inwoners zelf moeten regelen en betalen. De vraag of dit 

ook voor onze gemeente geldt is via de Adviesraad aan het college van B&W gesteld. 

De werkgroep heeft met betrekking tot de aanbesteding van het Ontmoetingscentrum beginnende 

dementie in De Tuyter een gesprek gevoerd op het gemeentehuis, waarbij gereageerd kon worden 

op een concept-bestek en de daarin opgenomen gunningscriteria. Ingestemd werd met een 

terughoudender plaats van de Adviesraad in het proces, dat leidt tot een gunning, dan in het 

verleden het geval was.  

De werkgroep brengt gewoonlijk een bezoek aan een aantal zorgaanbieders van de gemeente of 

houdt op een andere manier contact met hen. Dit jaar is op 29 maart een kennismakingsgesprek 

gevoerd met de nieuwe mantelzorgcoördinator, Marianne Schipper. Zij is echter per 1 oktober jl. 

gestopt met haar werk.  Op 13 juli heeft onze werkgroep een bezoek gebracht aan De Zellingen. 

Op 19 september is de werkgroep op het gemeentehuis ontvangen door wethouder Van der Wal. In 

dat gesprek zijn een reeks ontwikkelingen ter sprake gekomen, die ook onze werkgroep raken, bijv. 

de ontwikkelingen rondom woonzorglocatie Crimpenersteyn, de personele bezetting van de 

KrimpenWijzer, de respijtzorg in de mantelzorg en het functioneren van de nieuwe WMO-

vervoersregeling. Tevens is afgesproken, dat dit overleg met de wethouder minimaal tweemaal per 

jaar en op zijn initiatief zal plaatsvinden. 

Zoals ook in de jaren ervoor zijn ook dit jaar de volgende zaken aan de orde geweest: het volgen van 

de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein op basis van de Koepel Adviesraden Sociaal 

Domein en het volgen van de klanttevredenheid met behulp van het Klanttevredenheidsonderzoek. 

Rapportages betreffende het evalueren van de Monitor Sociaal Domein is echter niet ontvangen.  

In het gesprek met de wethouder heeft de werkgroep gevraagd om opnieuw aandacht te geven aan 

de ontwikkelingen op het terrein van de eenzaamheidsbestrijding door evaluatie van vier lopende 

projecten in de gemeente. 

In de werkgroep is afscheid genomen van Christa ter Woort, die na twee termijnen moest 

terugtreden als lid van de Adviesraad. 

 

3.6. Werkgroep Jeugd 

De periodieke overleggen met het Krimpens Sociaal Team over jeugdzorg en ontwikkelingen zijn 

voortgezet. 

Er is extra incidenteel budget toegekend om meer inzet en regie te realiseren op het voorkomen en 

aanpakken van wachttijden bij specialistische jeugdzorg. In 2022 is gevolgd of de wachttijden 

inderdaad zijn afgenomen. Vooralsnog bleven de wachttijden binnen de perken. Het model dat 

wordt gehanteerd (en model staat voor de regio) met een tijdelijk vangnet vanuit het Krimpens 

Sociaal Team werpt zijn vruchten af, alhoewel er nog een weg is te gaan. 

Onderdeel van dit “model” is dat er bij meervoudige problematieken gewerkt wordt met 1 

casusregisseur die zorgt voor meer samenwerking met en tussen de hulpinstanties om steeds 

doorverwijzingen te voorkomen. Ook zorgt het voor minder administratieve last. 
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Om dit proces te vereenvoudigen wordt bij de komende aanbesteding ingezet op de verplichting om 

alle disciplines in huis te hebben. Dat betekent dat inschrijvers ervoor moeten zorgen dat de 

samenwerking met zorgverleners vooraf goed is vastgelegd. 

Daarnaast wordt lichte hulp vaker niet toegekend. Zeker als het gaat om zaakjes die men zelf op kan 

lossen. Er wordt meer ingezet op preventie. Hierbij is de ingezette koppeling met 

jeugdmaatschappelijk werk en de scholen van belang. De eerste indrukken zijn positief. 

De vraag hoe de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen uitwerkt en of deze een positief 

effect heeft op de zorgvraag, kon nog niet beantwoord worden. Uitsluitsel van de kant van de 

staatssecretaris moest nog komen.  

 

Corona heeft geleid tot een stijging van de lokaal ingekochte zorg. Onder andere doordat groepshulp 

lastig is door Corona. De daling van het aantal Corona-besmettingen leidde aanvankelijk nog niet tot 

afvlakking. Maar eind 2022 is de daling duidelijk zichtbaar en wordt de situatie van voor corona 

benaderd. Dit komt vooral omdat het mogelijk is weer met groepen te werken en ook te richten op 

specifieke zaken zoals o.a. loverboys en sexting. Soms wordt kind- en ouderaanbod gecombineerd. 

Dan vindt de sessie voor het kind overdag plaats en voor de ouders ’s avonds. 

 

Een belangrijk thema was of er als gevolg van corona achterstanden op scholen zijn of zo ja, wat 

eraan wordt gedaan. En hoe zijn de extra gelden voor het onderwijs ingezet?  

De gelden vanuit het NPO (nationaal plan onderwijs) zijn deels naar de schoolbesturen en deels naar 

de gemeente gegaan (voor onderwijs en kinderopvang). Met de schoolbesturen is gesproken over 

hun inzet. De gemeente heeft op basis van die informatie middelen beschikbaar gesteld voor 

aanvullende inzet. Met name in de scholen voor voortgezet onderwijs om het verzuim op die scholen 

terug te dringen. Een klein deel van het budget wordt benut om preventie te verbreden. Uitvoering 

vindt plaats door jongerenwerkers. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de resultaten. 

Vanuit de besturen is nog geen informatie bekend. De aanvullende gelden van de gemeenten zijn 

nog niet zo lang geleden ingezet.   

  

Verbreding van schoolmaatschappelijk werk tot gezinsmaatschappelijk werk: vraag was of deze 

verbreding succesvol was en leidde tot een vermindering van de zwaardere zorgvraag.  

Er ligt een duidelijke relatie met de jeugdzorg. Tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst waren de 

deelnemers erg enthousiast hoe het verliep. Dat was een goede indicatie over het succes van de 

aanpak. De gesprekspartners van het Krimpens Sociaal Team (KST) gaven aan dat preventie vanuit 

het jeugdmaatschappelijk werk plaatsvindt in de vorm van voorlichting op scholen. De signalen 

hierover zijn positief. 

 

De werkgroep Jeugd had zich tot doel gesteld zich te informeren over Jouw Ingebrachte Mentor: JIM. 

Er werden aanvankelijk twee JIM's opgeleid. Helaas is een kandidaat tussentijds om persoonlijke 

redenen gestopt. Er wordt door het KST aangestipt dat de huidige JIM-er al zorgdraagt voor 

kennisoverdracht in het aanmeldingsteam. Het voornemen is in 2023 met de JIM-er in gesprek te 

gaan over de ervaringen. 

 

Het voornemen om met pleegouders in Krimpen aan den IJssel contact te hebben, heeft in 2022 nog 

geen uitvoering gekregen. Een gesprek is gepland in februari 2023. 
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Vervolgacties over de Sportnota ‘Krimpen beweegt 2022-2025’ bleven achterwege. De reden was dat 

de Sportnota, waarover de Adviesraad in het begin van het jaar adviseerde, nog steeds niet is 

vastgesteld. 

 

De Oekraïense leerlingen krijgen momenteel onderwijs. Van belang is dat eerst de basiszaken op de 

rit staan. De nadruk ligt in het investeren in de gezinnen. Men wil veel zelf doen. Dit helpt bij de 

gewenning. Er worden geen speciale zaken opgetuigd. Traumaverwerking loopt gewoon mee binnen 

het KST. Maar beperkt zich tot nu toe tot één kind. De directeuren van de scholen zijn actief 

geïnformeerd over de eventuele problematiek. 

 

De affaire Kinderopvangtoeslag betreft ruim 100 gezinnen in Krimpen aan den IJssel. 

De aanloop viel niet mee. Inmiddels is een fulltime medewerker vanuit het KST  ingezet om zo goed 

mogelijk te helpen en te ondersteunen. De inzet is zo breed mogelijke hulp op financieel gebied, de 

opvoeding en intensieve begeleiding. Krimpen compenseert ruimhartig en de rekening gaat naar het 

rijk. 

 

Uit de klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat het KST hoog scoort t.a.v. hulp/ondersteuning etc. 

Binnen zowel jeugd als Wmo blijft de score op Onafhankelijke Clientondersteuning laag. 

Het is van belang dat binnen KrimpenWijzer bij de doorverwijzing expliciet gewezen wordt op de 

mogelijkheid. In enkele gevallen blijkt er al iemand binnen eigen kring te zijn, maar die wordt niet 

meegenomen naar het gesprek met het KST. Binnen het KST wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt 

van de ondersteuners van MEE. 

Het Koplopersproject moet nadrukkelijk voorzien in meer bekendheid. 

 

In april is de werkgroep Jeugd betrokken geweest bij de totstandkoming van het bestek voor de 

aanbesteding dyslexie. Tijdens het gesprek kwamen onder andere onderwerpen als gunningscriteria, 

referentiecijfers, aanvragen, onderzoeken en behandeling aan de orde. De door de werkgroep 

gemaakte opmerkingen zijn meegenomen in het definitieve bestek. 

 

Tot slot: communicatie vanuit de gemeente moet, niet alleen digitaal maar met name ook schriftelijk 

en bij herhaling, veel intensiever plaatsvinden. 

 

3.7. Werkgroep Participatiewet 

De werkgroep Participatiewet voerde eens per zes weken overleg met de wethouder Participatiewet 

en diens beleidsmedewerker. Tot de zomer was Anthon Timm de desbetreffende wethouder; daarna 

was dit Kirsten Jaarsma. Beleidsmedewerker was Muriel Noë; zij liet weten de gemeente per 1 

december 2022 te verlaten.  

De werkgroep Participatiewet volgde de ontwikkelingen voor de werkgelegenheid, gerelateerd aan 

de beoogde uitstroom van degenen die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet en 

het volgen van de instroom. Dit gebeurde aan de hand van de kwartaalrapportages van de GR 

IJsselgemeenten. 

De werkgroep heeft wethouder Jaarsma geadviseerd om de extra activiteiten die wethouder Timm 

van plan was (maar niet kon uitvoeren als gevolg van Corona) weer op te pakken. Het betreft het 

stelselmatig stimuleren van ondernemingen om personen met een uitkering op grond van de 

Participatiewet, betaald werk aan te bieden. 
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De implementatie van de nieuwe wetgeving op het gebied van inburgering is gevolgd in het 

zesweekse overleg met de wethouder; het thema was daar een vast agendapunt. Aan de hand van 

de verslagen wordt de Adviesraad op de hoogte gebracht van de vorderingen. 

De werkgroep heeft de afschaffing van de collectiviteitskorting op de basisverzekering van 

ziektekostenverzekeringen per 1 januari 2023 besproken tijdens het overleg 18 augustus 2022 en 

opgenomen in het ongevraagde advies d.d. 31 augustus 2022. Ook in het advies over de 

gemeentebegroting 2023 kwam dit punt terug.  De gemeente heeft laten weten dat er sprake is van 

een tot eind 2023 doorlopend contract met VGZ. Afgesproken is het onderwerp voor de zomer van 

2023 ten principale aan de orde te stellen. 

Aandacht voor degenen die door Coronamaatregelen in een knelsituatie terecht komen: 

de werkgroep volgde de ontwikkelingen aan de hand van de kwartaalrapportages van de GR 

IJsselgemeenten. Zonder de aparte vermelding van Corona is dit punt ook aan de orde in het 

ongevraagde advies van de Adviesraad d.d. 31 augustus 2022. 

Ontwikkelingen rond (het Vertegenwoordigend Overleg van) de Gemeenschappelijke Regeling 

IJsselgemeenten: De gemeente heeft dit punt geruime tijd geen aandacht gegeven. De werkgroep 

heeft dit onderwerp besproken tijdens het overleg met de wethouder d.d. 18 augustus 2022 en 

geadviseerd een onafhankelijk verkenner een opdracht te geven. Dit is ook aan de orde geweest in 

het overleg met de Adviesraden van Zuidplas en Capelle d.d. 4 september 2022. 

Op 25 oktober 2022 ontving de Adviesraad een voorstel van de beleidsmedewerkers van de drie 

betrokken gemeenten om een vorm van overleg tot stand te brengen. Daarover werd overleg 

gevoerd met de andere betrokken Adviesraden. Dit kon tijdens het verslagjaar niet meer worden 

afgerond. 

 

3.8. Werkgroep PR en communicatie 

De werkgroep PR en communicatie verrichtte een beperkt aantal activiteiten gericht op vergroting 

van de bekendheid van de Adviesraad. De in 2020 sterk verbeterde website was daarbij een 

belangrijk hulpmiddel. Het was fijn dat Margriet Clement na haar lidmaatschap van de Adviesraad de 

site nog een half jaar heeft bijgehouden. Na het zomerreces kon zij deze taak overdragen aan Barry 

Perfors (externe dienstverlener). De publicatie van documenten op de website verloopt via Kiek 

Broekman. 

De agenda’s van de adviesraadsvergaderingen worden gepubliceerd op de gemeentepagina van de 

plaatselijke pers. 

Voor interne doeleinden waren de afspraken omtrent de communicatie als volgt: per Dropbox 

publiceert de gemeente de vergaderstukken en communicatie tussen de leden geschiedt per e-mail 

(zo mogelijk via de secretaris).  

Er verscheen, naar aanleiding van een interview met de voorzitter en secretaris, een artikel over de 

Adviesraad in het periodiek ‘De Klinker’ van de gemeente. 

 

3.9. Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek 

De werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek onderhield nauw contact met de gemeente over de 

aanpak en vraagstelling bij dit onderwerp. Door middel van een brief riep de Adviesraad de 

gemeente op om te kiezen voor een aanpassing van de tot dusverre gevolgde aanpak. 
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3.10. Vertegenwoordigingen  

Regionaal Overleg 

Voorzitter en secretaris namen deel aan de bijeenkomsten van het regionaal overleg van dagelijkse 

besturen van de Adviesraden van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en 

Zuidplas.  

Op 24 februari 2022 vertelde Henk Beltman van Zorgbelang Inclusief over ervaringen met de 

uitvoering. 

Op 5 september 2022 presenteerde Evelien Eggink van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een 

analyse over het sociaal domein onder de titel ‘de gemeenten aan zet’. 

Bij beide besprekingen vond er ook een uitwisseling van ervaringen door de Adviesraden plaats.   

Verontrustend was de ontwikkeling van de Adviesraad in Lansingerland. Daar was jarenlang sprake 

van een actieve raad. Door natuurlijk verloop en onvoldoende aanvulling van leden, was er de 

noodzaak om een wederopbouw vanuit vrijwel een nulpunt ter hand te nemen. De Adviesraad 

Lansingerland liet aan het einde van het jaar weten niet langer deel te nemen aan het Regionaal 

Overleg. 

 

Koepel 

Als lokale Adviesraad zijn wij aangesloten bij de Koepel. Vertegenwoordiger is Anja Mastenbroek. 

Kiek Broekman heeft zich in de loop van 2022 ook aangesloten. Er zijn twee Algemene 

Ledenvergaderingen bijgewoond: één online op 21 mei en één fysiek op 3 november met aansluitend 

de Hannie van Leeuwenlezing 2022 door minister Carola Schouten.  

 

3.11. Beleid in 2022 en beleidsvoorbereiding voor 2023 

De voortgang van de doelstellingen van het Jaarplan 2022 was enkele keren onderwerp van 

bespreking in de vergaderingen. Het jaarplan 2023 werd voorbereid en vastgesteld. 

 

4. Overige activiteiten 

4.1. Informatie Koepel 

Er werd gebruik gemaakt van de (vele) nieuwsbrieven die digitaal werden toegestuurd. 

Met name de handreikingen van de Koepel waren informatief, bijvoorbeeld  

<www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/advieswijzer/handreiking-adviseren-kan-je-leren> ..  

 

4.2. Scholing 

Tijdens de vergadering van 18 januari 2022 gaven Pauline van der Ent en Marije Hage van MEE 

voorlichting over de gang van zaken bij onafhankelijke cliëntondersteuning in het dorp.  

Op 9 april 2022 was er een dagdeel, waarop leden van de Adviesraad werden bijgepraat door Petra 

van der Horst van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein over ontwikkelingen in de sector. 

Tijdens de vergadering van 19 april 2022 verzorgden Micha Vermaat en Mariëtte Bac een presentatie 

over de activiteiten van Zero&Sano, een organisatie met opvang en begeleiding voor verslaafden. 

Zero&Sano heeft ook een vestiging in Krimpen aan den IJssel. Enkele leden legden daarna een 

werkbezoek af aan deze locatie.  

Op 1 november 2022 was er een informatiebijeenkomst die geheel was gewijd aan het onderwerp 

Persoonsgebonden Budget. De inleider was Hans van der Knijff van Per Saldo. 

Naast deze bijeenkomsten voor alle leden van de Adviesraad waren er individuele 

scholingsactiviteiten. Daarbij werd gebruik gemaakt van het aanbod van de Koepel. 
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Tot de scholingsactiviteiten rekenen we ook het elkaar attenderen op relevante publicaties (Koepel, 

Divosa, dag- en weekbladen, etc.). Dit droeg in belangrijke mate bij aan de deskundigheid binnen de 

Adviesraad. Positieve bijdragen aan de informatievoorziening waren ook de afschriften van de aan de 

Gemeenteraad gerichte RaadsInformatieBrieven die de Adviesraad ontving. 

Hoewel etentjes met de leden van de Adviesraad in strikte zin geen scholingsactiviteiten zijn, wordt 

daar toch enige informatie over opgenomen, omdat deze hebben bijgedragen aan de teamvorming. 

Op 12 mei 2022 vond er een etentje plaats. Eigenlijk was dit het uitgestelde Kerstdiner van 2020 en 

van 2021, die door Corona-omstandigheden geen doorgang hadden kunnen vinden.  

Op 13 december 2022 vond het Kerstdiner 2022 plaats. Een daar gehouden kennisquiz over Krimpen 

aan den IJssel en over het Sociaal Domein droeg bij aan het informatieniveau van de leden op de 

desbetreffende terreinen.  

 

4.3. Gesprek met vertegenwoordiging van Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) 

Op 23 juni 2022 hadden twee leden van de Adviesraad een gesprek met vertegenwoordigers van de 

SUNN. SUNN wilde verkennen of het voor hun activiteiten mogelijk was om een vestiging in Krimpen 

aan den IJssel te starten. In het gesprek werd informatie gegeven over de activiteiten van allerlei 

(vrijwilligers-)organisaties. Voor vervolgstappen is verwezen naar de gemeente Krimpen aan den 

IJssel. 

 

4.4. Financiën 

De erkenningssubsidie van de gemeente bedroeg € 5.200. De uitgaven behelsden het verslagjaar 

representatie- en vervoerskosten, abonnementen en lidmaatschapskosten, zaalhuur, website-

ondersteuning. De vergaderkosten waren dit jaar laag in verband met het feit dat deze thuis (van 

achter beeldschermen) of op het gemeentehuis plaatsvonden. 

 

5. Slotopmerkingen 

De gemeente Krimpen aan den IJssel kan zich gelukkig prijzen met het feit dat de voorzieningen op 

het gebied van het Sociaal Domein kwalitatief en kwantitatief (nog steeds) van een zeer behoorlijk 

niveau zijn. De Adviesraad rekent het tot zijn taak om te bewaken dat dit ook de komende periode 

het geval zal blijven.  

De Adviesraad ziet terug op een actief jaar en bedankt alle personen die daaraan hebben 

bijgedragen. 


