ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Verslag van de vergadering d.d. 22 nov.2017, vergaderruimte Messiaskerk Zijllaan 57, Wassenaar.
Aanwezig : Wil Schelhaas, Carolien Moens, Eric Bloemkolk, Eliseline Brinkman,
Marianne Mewissen, Margot de Jong, Peter Bellekom ,Francoise van Leeuwen
Gert van Veen (verslag) .

1. Opening
Afwezig m.k. Mariska Koefat

2. Ambulance vervoer > presentatie van de heer T. Van Egmond GGD Haaglanden
De heer van Egmond is bestuurder van de RAV voor de regio Haaglanden. De inhoud van zijn
presentatie is voor een groot deel ook terug te lezen in de documenten die Marianne ons heeft
toegestuurd. De RAV dient ervoor zorg te dragen dat de aanrij tijden voldoen aan de wettelijke
regionale prestatienorm die door de minister is vastgesteld . Lokaal is er geen wettelijke
prestatienorm. De RAV voldoet onder normale omstandigheden aan de wettelijke prestatienorm,
zijnde ten minste 95% van de A1-meldingen binnen 15 minuten. Wel valt te constateren dat in de
afgelopen 3 jaar de norm steeds vaker niet wordt gehaald.
Wassenaar ligt aan de rand van de regio en dat is er mede de oorzaak van dat hier de prestatienorm
vaker niet wordt gehaald hetgeen voor ons de directe aanleiding is geweest om de heer van Egmond
uit te nodigen.
De heer van Egmond onderkent het probleem voor m.n. de gemeente Wassenaar en er zijn inmiddels
een aantal maatregelen genomen om de prestatienorm te verbeteren , te weten :
a. Vanaf september wordt indien nodig door de regio Holland Midden ook in een deel van
Wassenaar (het gedeelte met Leidse postcodes) in geval van A1 situaties met ambulances gereden .
b. Bij een 112 melding wordt, zodra het adres waar de melding vandaan komt bekend is, een
ambulance opgeroepen om te gaan rijden .Tot nu toe ging de ambulance pas op weg nadat alle
gegevens omtrent het slachtoffer waren geregistreerd .Dit betekent een tijdswinst van al snel 5
minuten.
c. Het patiënten vervoer tussen ziekenhuizen wordt in het vervolg op een zodanige manier
georganiseerd dat dit logistieke proces geen invloed meer heeft op de inzetbaarheid van de
ambulances .Het komt er op neer dat het RAV extra ambulances gaat inzetten / ter beschikking gaat
stellen voor specifiek deze activiteit, waarbij het RAV de chauffeurs levert en de ziekenhuizen de
verpleegkundige .
Dit zijn allemaal verbeteringen maar op de vraag “Wat gaat Wassenaar hier uiteindelijk van merken?
Gaat de minimale norm van 95% straks wel worden gehaald?” Het laatste kon de heer van Egmond
niet garanderen.
Overigens nog een interessant punt is, dat de huidige wet waaronder het RAV opereert, in 2021
vervalt en de vraag is wat dit gaat betekenen. Er zal dan hoogstwaarschijnlijk voor dit soort diensten
Europees aanbesteed moeten gaan worden.
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De conclusie moet dan ook zijn dat de ASD hier het komende jaren de vinger aan de pols zal moeten
houden
3. Bijstelling agenda –mededelingen
Geen aanpassingen + geen mededelingen
4.Besluitenlijst
Geen aanpassingen aan het verslag van de vorige vergadering ,met dank een de notuliste.
Nr. 27. Een ieder actualiseert zijn hoofd-en nevenfuncties. Wanneer er geen andere functies zijn dan
aangeven: geen nevenfuntcies.
Nr. 39. +Nr. 97. + Nr.101.+Nr. 102 + 103 kunnen van de lijst af.
5. Bijgewoonde vergaderingen
Gert geeft een korte terugkoppeling van de twee vergaderingen met de betrokken ambtenaren over
het concept Sociaal Beleidsplan . Onze ASD was vertegenwoordigd door twee personen (Marianne
en Gert) en Voorschoten was aanwezig met in het totaal met 6 personen. Overall waren het goede
inhoudelijke bijeenkomsten .Het concept Beleidsplan zal als resultaat van de discussies op een aantal
punten nog worden aangepast /verduidelijkt en het zal vervolgens begin december aan zowel de
Adviesraden van Wassenaar als van Voorschoten voor advies worden aangeboden .
Aangezien er in december geen ASD -vergadering staat ingepland wordt afgesproken dat vanuit de
Adviesraad een klein groepje bestaande uit Peter, Marianne, Wil en Gert zich over het schrijven van
het advies zullen buigen. Zodra het aangepaste concept Sociaal Beleidsplan is ontvangen zal Gert de
afspraak met het groepje plannen .
6.Terugkoppeling armoede onderzoek
Mariska had gevraagd om de bespreking van dit onderwerp naar de volgende vergadering door te
schuiven, maar de men wilde toch wel graag e.e.a nu reeds in eerste aanleg kort bespreken temeer
daar de agenda voor de januari vergadering al behoorlijk begint vol te lopen. Carolien geeft een
korte terugkoppeling van de resultaten van het armoede onderzoek .
Wat opvalt is dat sinds het vorige Armoede onderzoek het aantal mensen met AOW die onder de
armoede grens zit, is gestegen .Dat zelfde geldt voor gebroken gezinnen en bijstandmoeders .
Er wordt besloten om twee onderwerpen n.a.v. het armoede onderzoek nader te onderzoeken ,te
weten :
- De regelgeving en de toepassing daarvan op het terrein van de kinderopvang en
peuterspeelzalen voor de gezinnen die onder de minima vallen
- Van de Bijzondere Bijstand wordt maar weinig gebruik gemaakt en het vermoeden is dat dit
alles te maken heeft met de lastige /ontoegankelijke procedure welke men moet doorlopen.
Vraag is wat is het jaarlijkse budget voor de Bijzondere Bijstand ,wat wordt er per jaar
uitgekeerd en hoeveel aanvragen worden per jaar afgewezen en waarom worden zo weinig
aanvragen ingediend .
Carolien en Marika pakken dit verder op en zullen daarbij o.a. contact opnemen met Sieb van Dijk
en Carla v.d. Berg .
Margot zal zich verder verdiepen in de betreffende wet en regelgeving (rijk en gemeente).
7. Terugkoppeling overleg voorzitters WMO-raden
Eric geeft een korte terugkoppeling van dit overleg. Belangrijkste punten zijn: er is een groot verschil
in de wijze waarop ASD’s opereren . Een aantal ASD’s hebben een zeer ruim budget van € 80.000,of zelfs meer en hebben daardoor de ruimte voor een professioneel secretariaat dat de adviezen
voorbereidt, Er worden inloopavonden georganiseerd (overigens worden deze inloop avonden slecht
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bezocht). Wij hebben slechts een budget van € 10.000,- d.w.z. 1/8 deel van enkele anderen. We
hebben dus zeker niet de mogelijkheden van een professioneel secretariaat .
Inhoudelijk werd tijdens dit overleg de grote zorg uitgesproken over o.a. de wachttijden bij de
jeugdpsychiatrie .
Afgesproken dat Francoise voor wat betreft de situatie in Wassenaar dit nader zal onderzoeken en
daarover een verslag zal doen in de vergadering van februari .
8. Dorpsprofiel Wassenaar –Blaauwberg
Mooi document en het laat duidelijk zien dat Wassenaar een rijk verenigingsleven kent en
een grote groep vrijwilligers heeft. Verder wordt document voor kennisgeving aangenomen .
Voor de gemeente Voorschoten bestaat is soortgelijk document en Marianne zal dit
ter vergelijking rondsturen.
9. Adviesraad
a. De website komt in januari beschikbaar .Het is een zgn. plat model. De kosten van de site zijn
voor de penningmeester acceptabel. Marianne /Carolien zullen de betreffende documenten nog
rondsturen en dan kunnen wij ons nog uitspreken over de lay-out e.d.
b. Begroting wordt voor kennisgeving aan genomen. Voor wat betreft de door de individuele leden
jaarlijks gemaakte reiskosten, workshops en bureau kosten wordt afgesproken dat i.p.v. .het
declareren bij de penningmester met losse bonnetjes in het vervolg jaarlijks een vast bedrag voor dit
soort kosten wordt uitgekeerd.
c. Wil treedt aan het eind van dit jaar af. Gert en Carolien laten weten dat zij beiden (onafhankelijk
van elkaar) aan het eind van 2018 naar alle waarschijnlijkheid de gemeente Wassenaar gaan
verlaten. Voor de vacature van Wil wordt een selectie commissie in het leven geroepen bestaande uit
Elseline, Margot (vz) en Gert.
d. nevenfunctie lijst: reeds afgehandeld onder punt 4.
10. Koepel ASD –raden
Conclusie vooralsnog geen lid worden van deze club. Kosten zijn € 500,- p.j. en dat is best veel geld
(als je al weinig hebt) en de mogelijk interessante documenten kunnen wij ook wel van onze rijke
collega ASD- raden gratis ontvangen. Daarnaast ontbreekt het ons aan menskracht.
11.Rondvraag
Afscheidsborrel voor Wil op 14 december in het Rechthuis vanaf 17.00 uur
Het bestuurlijk overleg op 18 januari gaat gewoon door en op de agenda staan dan in ieder geval
1.Beleidsplan Sociaal Domein 2.De notitie over beschermd wonen en 3. Het ambulance vervoer.
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