
Verslag van de openbare vergadering van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein 

(GASD) van 07 januari 2016. 

 

Aanwezig zijn de leden van de adviesraad: 

Marion van Leeuwen, Guusje van der Schot, Djoeki van Woerden, Anke Huisman-Mak (voorzitter), 

Gerard Wolters, Bob Lodder en Herman Klein. 

 

Van de zijde van de gemeente Gouda:  

Enkele ambtenaren plus, vanaf 15.30 u, Rogier Tetteroo, wethouder sociale zaken en 
werkgelegenheid, decentralisatie participatiewet en armoedebeleid ( en wonen en ruimtelijke 
ordening). 

De voorzitter opent de vergadering.  

De agenda wordt, conform voorstel, vastgesteld. 

1. Mededelingen: 

 Tijdens de vergadering van 02 februari 2016 zal de ambtenaar belast met het beleid voor 
de Sociale Werkvoorziening te gast zijn. We worden geïnformeerd over elementen van de 

Participatiewet. 
 De tot nu toe gescheiden opererende agendacommissie’s van de GCR (*) en GASD (*) 

worden gecombineerd zodat optimale agenda-afstemming kan plaatsvinden. 
 Herman zal een datum prikken voor een gesprek met een aantal medewerkers van het 

Sociaal Team Gouda Noord: teamleider, sociaal juridisch adviseur, sociaal 
makelaar/raadsman en mogelijk andere relevante gesprekspartners. Naast algemene 
kennismaking zal het gesprek zich ook bewegen langs de lijnen van jeugdzorg, 

schuldenproblematiek, maatschappelijke ondersteuning en participatiebevordering. 

 In het overleg met het sociaal team zal ook de vraag naar voren komen welke de context is 
waarbinnen het sociaal team budget heeft gekregen voor preventie van obesitas bij 
kinderen. 

 De sportnota is in voorbereiding. Het oogt gedienstig dat GASD hier tijdig bij betrokken 
wordt. De in ontwikkeling zijnde nota zal worden geagendeerd voor het overleg van 02 
februari 2016 ter nadere strategiebepaling. 

 De GAB, Goudse adviesraad voor mensen met een beperking, is tot nu toe in de lead waar 
het gaat om het plan van aanpak rond het VN ratificatieverdrag. Zij hebben reeds een visie 
verwoord rond de mobiliteitsnota. Deze visie zal worden toegezonden aan de GSAD en 
worden geagendeerd voor de bijeenkomst van 02 februari 2016. 

 Ellen van de Zilver stuurt de voortgangsrapportage sociaal domein, zoals deze door het 
college aan de gemeenteraad wordt gezonden, aan ons door. ( zie bijlage) 

 Herman Klein maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directie van 
Promen, waaraan in ieder geval Marion van Leeuwen deelneemt. De afspraak zal ter kennis 
worden gebracht aan de gehele adviesraad zodat ook anderen desgewenst kunnen 
deelnemen. 

 Herman Klein zal alsnog werk maken van het aanvragen en openen van een postbus. De 

postbus zal, in verband met beperking van kosten ( ca 275 euro), ook het postbusadres 
zijn van de GCR. 

 Op 7 april wordt een kennisbijeenkomst georganiseerd door de Landelijke Cliëntenraad. 
Enkele workshops zijn ook van belang voor de leden van GASD. Voorgesteld wordt dat 
deelname zoveel mogelijk wordt verspreid over de diverse workshops. Aan ieder wordt 
gevraagd zijn/haar workshopkeuze te communiceren. Terugkoppeling zal worden 
geagendeerd voor GASD-bijeenkomst van 14 april 2016. De kosten van deelname en 
vervoer zijn declarabel. 

 Gerard Wolters heeft een gesprek gevoerd met het ZOG MH (*). Het gesprek leverde input 

op voor de inventarisatie van netwerkorganisaties en ook een aantal trends ic zorgpunten. 
Gerard stelt voor om zaken die van belang kunnen zijn voor GASD te inventariseren en 
vast te leggen. De secretaris zal deze vastleggen en waar nodig, in overleg met de 
voorzitter, agenderen. Allen wordt gevraagd hier attent op te zijn. 



 

2. Ingekomen post. 

 De geconsolideerde gewijzigde re-integratieregeling Gouda is op 12 15 2015 door het 

college vastgesteld. De regeling wordt besproken. GASD ziet geen aanleiding hier nu op te 
acteren. Het betreft een voortzetting van huidig beleid. GASD wil wel bij het eerste 
ijkmoment de regeling opnieuw bezien tegen de achtergrond van dan bekende gegevens 
over de re-integratievolumes. De regeling zal mogelijk worden geagendeerd voor de 
bijeenkomst van 10 maart 2016. ( voorafgaand aan het eerste ijkmoment). 

 De voorzitter zal deze regeling eveneens ter kennis brengen aan de GCR. 

3. Verslag van de bijeenkomst van 10 december 2015. 

 Het verslag wordt, met de algehele bevinding dat het wel erg bondig is, vastgesteld. De 
secretaris zegt toe zich op een meer uitgebreide verslaglegging te bezinnen. Opgemerkt 

wordt evenwel dat verslaglegging niet vanzelfsprekend gekoppeld behoeft te zijn aan de 
functie van secretaris, maar dat verslaglegging ook roulerend kan plaatsvinden. 

4. Terugblik en planning werkgroepen schuldhulpverlening. 

 Gerard Wolters doet verslag van zijn deelname aan de werkgroep ‘Verstrekken en 
meedoen’ op 16 december 2015. De volgende bijeenkomst (van de werkgroep preventie 
van schulden) zal op 25 januari plaatsvinden.  Herman Klein gaat daar naar toe. 

 Gerard stuurt het verslag ter kennisname. 

5. Communicatieplan. 

 Behoudens de navolgende wijzigingen wordt het communicatieplan vastgesteld. 
1. Zie inleiding, laatste alinea. De leden van GASD zijn eveneens onafhankelijk. 
2. Pagina 2: aanvullen met de groep ZZP’ ers 

3. Pagina 3: actielijst: graag aanvullen met opstellen evaluatiecriteria. 

6. Voortgang website. 

 De website “www. Goudseadviesraadsociaal domein ” is on air. 

 De secretaris zal de webadressen verzamelen en verspreiden. 

7. Netwerk. 

 Op 31 maart 2016 om 15.30 zal GASD haar netwerk uitnodigen voor een wederzijdse 
kennismaking. Anke Huisman zal de voorbereiding in gang zetten. De leden wordt 
gevraagd 7 april eveneens te reserveren als alternatief voor 31 maart. 

 Gerard Wolters heeft al eerder een lijst van relevante netwerkorganisaties het licht doen 
zien. Hij zal deze, met de reeds eerder ingebrachte uitbreidingen, rondzenden met het 
verzoek uiterlijk 17 januari aanvullingen aan te brengen. Daarbij ook zijn uitdrukkelijk 

verzoek aan de andere leden om aan te geven voor welke organisatie je aanspreekpunt ic. 
contactpersoon kunt zijn. 

8. Samenwerking Goudse cliëntenraad. 

 De agendacommissies van GASD en GCR vergaderen, zoals eerder aangegeven, 
gezamenlijk zodat daar een belangrijk deel van de afstemming en samenwerking tussen 
beide raden gestalte kan krijgen. 

9. Armoedebeleid van de gemeente Gouda. 

 De beleidsambtenaar geeft een presentatie over het beleid en de uitvoeringspraktijk rond 
schuldhulpverlening. De presentatie zal aan eenieder worden toegestuurd.  

10. Gesprek met Rogier Tetteroo, wethouder sociale zaken. 

 De leden stellen zich voor. De wethouder verwacht  een kritische visie van de raad. Hij zal 
GASD optimaal informeren. Hij kijkt uit naar een constructieve en kritische opstelling van 
GASD.  



 

11 Rondvraag. 

 Aan de voorzitter wordt gevraagd de namen van de leden van de Goudse Cliëntenraad aan 

GASD te sturen. 

12. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur en hoopt een ieder in goede gezondheid te 
treffen bij de volgende bijeenkomst op dinsdag 2 februari 14.00 uur Huis van de Stad, zaal 
7.50. 

 

Afkortingen: 

GAB staat voor: Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking; 

GASD staat voor: Goudse Adviesraad Sociaal Domein; 

GCR staat voor: Goudse Cliëntenraad; 

ZOG MH staat voor: Zorgvragers Organisatie GGZ Midden Holland.  

ZZP’er staat voor zelfstandige zonder personeel; 

 


