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Inleiding  
 

Het sociaal domein gaat over wat iedere inwoner nodig heeft  
Inwoners moeten kunnen ontmoeten, wonen, (samen)leven, werken, zorgen en mee kunnen 
meedoen in de breedste zin des woord.  

De Adviesraad Samenleving: voor inspraak (participatie) op het sociaal domein.  
De Adviesraad Samenleving bestaat geheel uit inwoners. Wij hebben 
als doel om de stem van inwoners te waarborgen. Maar hoe doen we 
dat? Krijgen onze inwoners de zorg en ondersteuning die zij nodig 
hebben? Hoe komen we hierachter? Hoe halen we onze signalen op 
en hoe organiseren we ons? En tot slot: hoe zorgen we dat onze 
adviezen onze inwoners helpen?  

Drie belangrijke sociale wetten: betrekken van Adviesraad  
De Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) helpen 
ons. Deze wetten scheppen de voorwaarden waaronder dat ‘meedoen’ vorm krijgt. Ze 
verplichten gemeente Alphen aan den Rijn om de ARS:  

• Vroegtijdig te betrekken bij de voorbereiding van beleid;  
• In de gelegenheid te stellen voorstellen te doen voor beleid en advies uit te brengen;  
• Deel te kunnen laten nemen aan periodiek overleg; 
• Te voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.  

Deze voorwaarden hebben we verder ingevuld. In 2021 hebben we onze thema’s, 
uitgangspunten en voorgenomen werkwijze concreet vastgelegd in onze Startnotitie 2021.  
We werken met verschillende participatievormen (zie bijlage 1), themagericht (zie bijlage 2) 
en we werken gebiedsgericht (zie bijlage 2) voor zover dat kan, dit laatste is mede afhankelijk 
van de Corona-maatregelen.  
 
Kanttekening: De startnotitie is een richtlijn van waaruit we zijn gaan werken, echter werken 
we steeds met een open blik nu de maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in rap tempo 
opvolgen. 
  
 
Begroting sociaal domein  
Het belang van het Sociaal Domein blijkt uit de begroting van Alphen aan den Rijn voor 2022: 
bijna € 130 miljoen van het begrotingstotaal van € 372 miljoen.  
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De organisatie van de Adviesraad  
De ARS bestaat per 31 december 2021 uit de volgende leden: 

• Koos van Arkel (voorzitter) 
• Floris van der Schot 

(vicevoorzitter) 
• Jeannette de Heij (secretaris) 
• Wies van den Nieuwendijk 
• Nabil Noura 
• Stephan Verroen 
• Petra Vink 
• Ingrid van Herk 
• Gerda van Dijk  
• Arvind Bainathsah 
• Tom Steenbeek 

 

Gedurende 2021 verlaat Marian Poutsma de ARS vanwege verhuizing en treedt Ingrid van 
Herk toe tot de ARS. 

 

Het kernteam: de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris  
De voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris vormen het kernteam. Het Kernteam bereidt 
de vergaderingen voor en neemt initiatieven indien noodzakelijk.  

 
Ambtelijke ondersteuning vanuit gemeente 
Léon Koek, beleidsambtenaar, is ambtelijk ondersteuner van de ARS. Hij neemt deel aan 
kernteamoverleg en de vergaderingen van de ARS. 
 

Thematische indeling koppels (zie bijlage 2) 
De Adviesraad heeft focusgroepen die bestaan uit twee leden van de Adviesraad. De taak 
van deze focusgroepen is 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 van 
deze aandachtsgebied(en). Zij kunnen ook voorbereidend werk verrichten voor het 
gevraagd of ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het College van B&W.  

Gebiedsgerichte indeling koppels (zie bijlage 3)   
Naast een thematische indeling start de Adviesraad gebiedsgericht werken. Ieder dorp, 
buurt op kern kent namelijk een verschillend karakter en een verschillende samenstelling van 
inwoners. 
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Verslag activiteiten 2021 
Ook 2021 kenmerkt zich door ‘corona-beperkingen’. De ARS heeft een aantal vergaderingen 
fysiek kunnen houden maar moet ook een aantal keren ‘online’ bijeenkomen. Hieronder 
volgt een impressie van de onderwerpen waaraan de ARS gedurende 2021 aandacht heeft 
besteed. Over het algemeen is er een hoofdonderwerp/presentatie per vergadering. 
Daarnaast komen de activiteiten van de leden/ themagroepen aan de orde. In bijlage 4 
treft u een overzicht van de adviezen aan. De meeste adviezen zijn ook als weblink aan te 
klikken. U komt dan terecht bij het bij ons advies op onze website.  

Januari 
 

Hoofdonderwerp Go! voor jeugd 
De ARS ontvangt op 5 januari – online – de heer Andries Hoekstra over Go! voor jeugd. In zijn 
presentatie meldt hij een toename van problemen op gebied van somberheid, angst en 
drugsgedrag. Dat zet de jeugdzorg nog verder onder druk met toenemende wachtlijsten als 
gevolg. Hoewel er alles aan gedaan wordt om de hulp te bieden die nodig is, lijkt een echt 
structurele oplossing (nog) niet in zicht. 

Diversen 
Een aantal leden van de ARS zal nog een overleg hebben met de directie van de 
bibliotheek en de wethouder inzake de problematiek van de lift in de bibliotheek. 

Langer thuis blijven wonen. Het een en ander betekent dat andere inwoners steeds meer in 
aanraking met kwetsbare inwoners komen. 

Februari 
 
Hoofdonderwerp Tom in de Buurt 
Op 2 februari ontvangt de ARS – wederom online- Els Boot, stuurder bij Tom in de Buurt (TidB). 
Els neemt de leden van de ARS mee in de brede activiteiten die binnen TidB worden 
uitgevoerd. TidB houdt zich bezig met ondersteuning en welzijn en dat heeft een belangrijke 
preventieve inslag. TOM staat voor Talent, Ondersteuning en Meedoen.  

Jaarplan 
De ARS wil komen tot een (activiteiten)jaarplan. Per koppel worden één of twee 
aandachtsgebieden geïdentificeerd die het betreffende koppel bespreken met bewoners, 
beroepskrachten, vrijwilligers en (beleids)ambtenaren. Bereiken we wat we willen?  

Vrijwilligers en beroepskrachten 
Een eerste bespreking houdt de ARS over het thema ‘Vrijwilligers en beroepskrachten’. De 
indruk bestaat dat die samenwerking beter kan, maar ook noodzakelijk is. Vrijwilligers en 
beroepskrachten kunnen – zeker in de toekomst! – niet zonder elkaar. Hoe kunnen we die 
samenwerking stimuleren? Dat begint in ieder geval door elkaar beter te kennen.  

Website ARS 
De ARS dankt de leden die zich hebben ingezet om de website van de Adviesraad te 
realiseren. De komende tijd zullen nog verbeteringen volgen. 
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Diversen  
Leden van de ARS geven aan dat aandacht is besteed  

- aan inburgering, aan het speelruimteplan,  
- aan Jongeren met schulden  
- aan de ontwikkelingen aan de Briljantstraat (Voedselbank en wijkcentrum).  

Tevens heeft de ARS informatie ontvangen welke partijen vanaf 1 juli 2021 aan de slag gaan 
met de bundel Preventie en de bundel Voorschoolse Educatie. 

 
 

 
 

 

Maart 
 
Hoofdonderwerp Presentatie Impact Corona 
Op 2 maart bespreekt de ARS de (verwachte) gevolgen van de corona-maatregelen op de 
Alphense samenleving: algemeen, maar ook juist voor jongeren. Beleidsmedewerkers van de 
gemeente, Inge van der Heiden en Laura Hornick lichten een tweetal notities toe. Vanuit de 
ARS volgen verschillende suggesties in de daaropvolgende bespreking. Sportmogelijkheden 
buiten vergroten lijkt daarvan wel de belangrijkste.  

Omgevingswet 
Aandacht wordt gevraagd voor de Omgevingswet. Deze omvangrijke wet heeft ook een 
component in het sociaal domein.  

 

Overleg met wethouder Han de Jager 
Op 11 maart hebben de voorzitter en de vicevoorzitter een online-overleg met wethouder 
Han de Jager over de werkzaamheden en de plannen van de ARS. 
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Diversen  
Leden van de ARS melden verschillende activiteiten:  

- contacten met de Adviesraden van Kaag en Braassem en Nieuwkoop,  
- beoordelen van toegankelijkheid gebouwen (inclusieagenda). In zijn algemeenheid is 

het college en de commissie voorgesteld om in elk raadsvoorstel dat handelt over 
gebouwen een zogenaamde “Inclusie paragraaf” op te nemen. Dan wordt bij dit 
soort voorstellen direct duidelijk dát er naar Inclusie is gekeken en wat daarvan de 
conclusies zijn. De wethouder en de commissie hebben deze suggestie 
overgenomen. 

- aanbesteding van inburgering  door de gemeente 
- een gesprek met jongerenwerkers Ridderveld. 

April 
 
Hoofdonderwerp Herijking dorps- en buurthuizen 
Op 6 april ontvangt de ARS – weer digitaal - Ad van Steensel en Annelise Bosscha over de 
nieuwe beleidskaders voor de ‘inzet’ van dorps- en buurthuizen. Er komt een 
programmaraad voor elk dorps- en buurthuis. De bedoeling is dat zoveel mogelijk aansluiting 
wordt gevonden bij behoeften uit de woonomgeving van het buurthuis. Het is juist de 
bedoeling om de dorps- en buurthuizen in te zetten in het sociaal domein. De ARS neemt zich 
voor om als de gelegenheid zich voordoet in een dorps- of buurthuis te vergaderen en kennis 
te nemen van de diverse activiteiten van het betreffende buurthuis. 

Voortgang jaarplan  
Het jaarplan vordert. Er worden verschillende suggesties uitgewisseld om de plannen 
concreter te formuleren. 

Huishoudelijk Reglement: vormen van een kernteam 
Het huishoudelijk reglement (HHR) van de ARS zoals opgenomen in de Verordening Sociaal 
Domein wijkt af van de huidige werkwijze en zal dus worden herzien. Eén van de punten is 
dat het wenselijk is te komen tot een kernteam van drie personen bestaande uit de voorzitter, 
de vicevoorzitter en een secretaris. Jeannette de Heij is bereid tot het kernteam toe te 
treden. Het kernteam zal uiteraard opgenomen worden in het HHR.  

Diversen  
Leden van de ARS melden dat er: 

- contacten zijn gelegd met Martin Bogerd, directeur bestuurder van Habeco 
(woningcorporatie Hazerswoude, Koudekerk, Benthuizen), 

- meegelezen gaat worden om de communicatie rond de aanbestedingen 
(begrijpelijke taal),  

- een overleg is geweest met de adviesraden van Kaag en Braassem en Nieuwkoop 
over o.a. begeleid wonen,  

- gesprekken zijn gevoerd met beleidsmedewerkers in verband met overlast van 
jongeren in de Horstenbuurt,  

- een overleg is geweest over het Huisvestingsplan senioren 
- een gesprek is geweest met een raadswerkgroep Sociaal Domein 

Tenslotte meldt Marian Poutsma dat zij vanwege verhuizing helaas de ARS zal gaan verlaten. 
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Mei 
 
Hoofdonderwerp Njetwork  
Op 11 mei moet de ARS wederom digitaal vergaderen. Ingrid van Herk sluit digitaal aan, als 
opvolger van Marian Poutsma.  
Laura Hornick praat de ARS bij over Njetwork, een platform van Alphense jongeren, voor 
Alphense jongeren. Jongeren hebben het zwaar door de lockdown. Eenzaamheid en 
psychische problemen komen méér voor. Maatschappelijke organisaties proberen samen 
met ouders erger te voorkomen. 

Voortgang jaarplan 
Inhoudelijk wordt het jaarplan geaccordeerd. Er wordt gekeken of de lay-out kan worden 
aangepast.  

Diversen  
De leden van de ARS melden dat: 

- er een interview zal plaatsvinden met twee leden van de ARS in het kader van een 
Rekenkameronderzoek over het Alphense armoedebeleid 

- twee leden van de ARS een presentatie zullen houden in Swaenswijk 
- een overleg is bijgewoond over de regiotaxi 
- er binnenkort een overleg is over toegankelijkheid van gebouwen (inclusie-agenda) 
- er op 16 juni een Alphens maatschappelijk debat plaatsvindt. De ARS is gevraagd 

medewerking te verlenen aan een paar korte filmpjes. 

 
 

 
 
 
 

Juni 
 
Bibliotheek Rijn en Venen 
Eindelijk weer een fysieke vergadering: de ARS kiest voor een bijeenkomst in de (nieuwe) 
bibliotheek. Hester van Beek, directeur-bestuurder van bibliotheek Rijn en Venen, geeft een 
presentatie van de betekenis van de bibliotheek: niet alleen boeken uitlenen maar meer nog 
een sociale, maatschappelijke en educatieve functie. De ARS dankt Hester voor de 
presentatie en voor de gastvrijheid.  
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Afscheid Marian Poutsma 
De ARS neemt afscheid van Marian Poutsma die vanwege verhuizing vertrekt uit de ARS. De 
ARS dankt haar voor alle inzet en deskundigheid en wenst haar en haar gezin alle goeds toe 
in de nieuwe woonomgeving. Zoals al aangegeven zal haar plaats worden ingenomen door 
Ingrid van Herk. 

 

Cultuurnota 
De ARS geeft advies over  de conceptnotitie Kunst en cultuurvisie 2021-2030. De ARS  
onderschrijft volledig dat kunst en cultuur zichtbaar bijdragen aan geluk, talentontwikkeling 
en sociale verbinding. Kunst en cultuur zijn van belang voor de ontwikkeling en het 
welbevinden van de inwoners van Alphen aan den Rijn. Zij zijn een belangrijke pijler bij 
preventie en vormen het fundament van de Alphense samenleving.  
We waarderen het dat de diverse thema’s die binnen de adviesraad aan de orde zijn, in 
algemene zin aangestipt worden in de notitie zoals inclusiviteit, taalvaardigheid, educatie 
voor jeugd en jongeren en ouderen.  
Gezien het belang van kunst en cultuur vinden we het jammer dat er zo weinig financiële 
middelen voor worden uitgetrokken. De notitie neigt meer naar het zijn van een onderlegger 
voor de verdeling van deze beperkte middelen dan een krachtige visie hoe meer aandacht 
voor het belang van kunst en cultuur te krijgen. 

 

Maatschappelijk debat van 16 juni 2021 
Twee leden van de adviesraad hebben hun medewerking gegeven aan twee filmpjes die 
tijdens het maatschappelijk debat (digitaal) zullen worden getoond. Doel van het debat is te 
bezien waar Alphen ‘staat’ nadat in 2015 veel taken van het Sociaal Domein door het Rijk 
naar de gemeenten zijn overgedragen. 

Jaarplan 
Het jaarplan is zo goed als gereed en de bedoeling is om dit aan de wethouder te 
overhandigen. Er zal bekeken worden wat daarvoor een geschikt moment is. 

Diversen 
Leden van de ARS melden: 

- dat er een gesprek is geweest met de onderzoekers die de toegankelijkheid van 
openbare gebouwen (o.a. buurthuizen) beoordeelt. 

- dat er een vervolg overleg is geweest over communicatie naar aanleiding van de 
aanbestedingen.  

- Dat er medewerking is verleend aan een student van Hogeschool Leiden in verband 
met een afstudeerscriptie over de Omgevingswet in relatie met het Sociaal Domein. 
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Juli 
 
Hoofdonderwerp Beleidskader Jeugd 
Op 6 juli vergadert de ARS fysiek in Boskoop, Flora gebouw. Rike van Oosterhoudt en 
Rosanna Stokes praten de ARS bij over het beleidskader Jeugd, dat voor adviesaanvraag 
naar de ARS is gestuurd. De hulpverlening aan jeugd is complex. Er zijn veel partijen 
betrokken, afhankelijk van de hulpvraag. Daarnaast hebben we te maken met wachtlijsten 
door personeelstekort en ziekteverzuim door corona. De ARS brengt als volgt advies uit over 
het Beleidskader Jeugd “ Doen wat nodig is “ . 

We zien graag meer verduidelijking van het proces om tot de aanbesteding van de 
jeugdzorg te komen en een verdere concretisering van de gebruikte begrippen die op 
meerdere manieren uit te leggen zijn. We pleiten onder ander voor het betrekken van 
ouders, jeugd en vrijwilligers bij de dialoog over dit onderwerp. Verder voor het verdwijnen 
van wachtlijsten, een heldere en eenduidige route om hulp te kunnen krijgen, en aandacht 
voor kinderen en hun ouders die nu niet of onvoldoende adequaat geholpen worden.  

De gemeente heeft als volgt gereageerd: 
De overeenkomst met GO! voor jeugd is intussen verlengd. Vanuit de gedachte dat het 
wenselijk is om voor gezinnen en samenwerkingspartners, zoveel mogelijk stabiliteit in de zorg 
te hebben. Dit betekent dat er wordt afgezien van het verder afmaken van het 
beleidskader. Er zal een manifest worden opgesteld dat zal dienen als richtinggevende 
visie voor opvoeden en opgroeien in Alphen aan den Rijn en die in samenspraak tussen 
maatschappelijke organisaties en gemeente tot stand komt. Door het werken vanuit 1 visie 
en gedeelde principes komt samenwerking beter tot stand.  Uw advies over het beleidskader 
zal de gemeente betrekken bij de verdere uitwerking van dit manifest.  

 

De ARS heeft het uitgebrachte advies gepubliceerd op de website. 

Aanscherpen jaarplannen 
Tijdens de bijeenkomst is door de koppels van de ARS gewerkt aan het aanscherpen en 
concreet maken van de jaarplannen. De mogelijkheid bestaat dat het jaarplan/Startnotitie 
zal worden besproken tijdens een bijeenkomst van de Raadswerkgroep Sociaal Domein in 
september. 

Diversen 
Vanuit de ARS wordt aangegeven dat er een bespreking is geweest met de gebiedsadviseur 
van Rijnwoude.  
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September 
 
Hoofdonderwerp Jaar- en activiteitenplan ARS 
Op 7 september vergadert de ARS in zalencentrum Swaenswijk. Het jaar- en activiteitenplan 
zal op 13 september met wethouder Han de Jager worden besproken. Nadat het ook aan 
het college van B&W is aangeboden kan publicatie plaatsvinden. De koppels kunnen vanaf 
nu daadwerkelijk de activiteiten verder gaan organiseren. 

 

Adviesraden Nieuwkoop en Kaag & Braassem 
De ARS heeft is geïnformeerd over de samenstelling van de adviesraden van Nieuwkoop en 
Kaag & Braassem. Samenwerking op de diverse beleidsterreinen is aan te bevelen. 

Diversen 
Leden van de ARS melden: 

- Dat een verzoek is gekomen om deel te nemen aan een forum in Avifauna (op 17 
november) georganiseerd door de ouderenorganisaties. De voorzitter zal daaraan 
deelnemen. 

- Dat deelgenomen is aan een stakeholdersbijeenkomst van WoonForte. 
- Dat een gesprek is gepland met Participe over preventie. 
- Dat wordt deelgenomen aan een congres over mensen met verward gedrag. 
- Dat op 23 september een presentatie zal worden gegeven aan de Raadswerkgroep 

Sociaal Domein waarbij uiteraard ook ons jaar- en activiteitenplan aan de orde komt. 

Oktober 
 
Hoofdonderwerp Kennismaken uitvoerders Sociaal Domein 
In plaats van een bijeenkomst van de ARS wordt door de leden van de ARS deelgenomen 
aan de digitale “voorstelronde” aan de leden van de gemeenteraden van Alphen aan den 
Rijn, Kaag & Braasem en Nieuwkoop van de uitvoerders van drie bundels van het Sociaal 
Domein. Voor de leden van de ARS zijn deze contacten zeer van belang. 

Advies Verordening en Nadere regels Sociaal domein 
Op 21 oktober wordt een advies uitgebracht inzake de actualisatie van de Verordening en 
Nadere regels Sociaal domein en vaststelling van het Huishoudelijk reglement van de 
Adviesraad Samenleving. Het advies: De Verordening Sociaal Domein wordt op onderdelen 
aangepast en aangevuld. Voor het toekennen van maatwerkvoorzieningen wordt naast 
eigen netwerk ook gekeken naar financiële draagkracht. De ARS heeft daarvoor begrip, 
maar pleit wel voor heldere criteria en ruime voorlichting. Juist voor ‘grensgevallen’ is een 
helder kader onmisbaar. De ARS adviseert om de alle verslagen/integrale plannen de eerste 
6 maanden door twee teamleden te laten toetsen op consistentie. Het voorgaande geldt in 
het bijzonder ook voor Huishoudelijke hulp. 

De ARS adviseert om bij het toekennen, afwijzen of beëindigen van een beschikking in het 
kader van de schuldhulpverlening ook de vertrouwenspersoon van de hulpvrager te 
betrekken. Ook bij de vroeg signalering van schulden is het van belang dat professionele 
hulp in samenhang met vrijwilligershulp kan worden geboden. 

Het advies is opgenomen op de website. 
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November 
 
Hoofdonderwerp Woonvisie 
De ARS vergadert in het Werkcafé in het stadkantoor en ontvangt Kees Slingerland, voorzitter 
van de OSO. Met hem vindt een gedachtewisseling plaats over ‘Wonen’, met name voor 
ouderen (levensbestendig wonen). De vraag komt onder andere op of in de Woonvisie 
voldoende aandacht is voor het element zorg en welzijn. Doorstroming is uiteraard 
aandachtspunt. Maar (oudere) mensen verlaten niet graag hun vertrouwde woning. De ARS 
brengt een advies uit over de Woonvisie (zie ook de website)  
De Adviesraad Samenleving (ARS) heeft bijgedragen aan en kennisgenomen van de inhoud 
van de Woonvisie en wij zijn positief over het document. In het goed leesbare stuk is onder 
andere aandacht voor woningdifferentiatie, belangen van diverse kernen en sociale 
behoeften. Daarnaast is de Adviesraad blij met de brede belangstelling voor deze Woonvisie 
van bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties en belangenverenigingen. Een constructieve 
samenwerking tussen alle betrokkenen zal bijdragen aan de haalbaarheid en de 
uitvoerbaarheid van deze Woonvisie. 

Social Media 
De ARS besluit om accounts te openen op Facebook, LinkedIn en Instagram.  

Diversen  
Leden van de ARS geven aan dat er overleg is geweest met de adviesraden van Nieuwkoop 
en Kaag & Braassem over onder andere de huisvestingssituatie van arbeidsmigranten. 

De themagroep armoede en schuld heeft verschillende gesprekken gevoerd met diverse 
partners (Voedselbank, Open venster, Stichting Nieuwe Alphenaren, Stichting Geldzorg). 
Deze partners gaven aan dat folders van de gemeente alleen in het Nederlands zijn en dat 
daarmee de folders (bijv. voor de programma's Schoon Schip, Financieel Fit e.d.) door een 
belangrijke doelgroep ongelezen in de prullenbak verdwijnt. Dit is meerdere malen bij de 
gemeente aangegeven. Overleg hierover loopt nog. 

 

December 
 
Hoofdonderwerp Jeugd 
Helaas weer een online vergadering van de ARS op 7 december. De ARS verwelkomt 
Miranda de Boer. Zij praat de ARS bij over de aanpak van de jeugdhulp. Het contract met 
Go! voor jeugd wordt voortgezet en in dat kader zal een Manifest worden vastgesteld waarin 
Go! en de gemeente de wederzijdse verwachtingen vastleggen, waarbij de gemeente meer 
regie neemt. Binnen de ARS leven zorgen over de gang van zaken binnen de jeugdzorg. 

Ingekomen raadsbrieven 
De ARS bespreekt een aantal raadsbrieven: Raadsbrief Participatiewet en Uitvoeringsplan 
Senioren. Op onderdelen roepen de raadsbrieven vragen op.  

Diversen 
Leden van de ARS melden: 

- Dat zij aanwezig waren bij een (digitale) raadsinformatiebijeenkomst over jeugdhulp. 
- Dat een brief van het college van B&W is ontvangen als reactie op het uitgebrachte 

advies over de Woonvisie. De ARS wordt bedankt voor de inzet voor de inwoners van 
Alphen aan den Rijn. 
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- Dat de bijeenkomst van 17 november van de OSO ((Avifauna) vanwege corona 
helaas is afgelast. 

- Dat er een stakeholders bijeenkomst is op 14 december over ‘Tom blijft inde buurt’. 
- Dat er een klankbordgroep is voor opvang en ondersteuning voor inwoners met een 

ernstige psychische stoornis. Eén lid zal zich hierbij aansluiten. 
- Dat overleg is geweest met de gebiedsadviseurs Horstenbuurt over de overlast van 

jongeren die ervaren werd. Op dit moment zijn er geen problemen meer met 
jongeren.  

- Dat een bijeenkomst van het bestuur van de OSO is bezocht. 

 
 

 

                                                                 

 

 

 

Externe contacten  
Drie maal per jaar is er een overleg met de adviesraden van Kaag & Braassem en 
Nieuwkoop.  

• De ARS is aangesloten bij de Koepel van adviesraden en maakt gebruik van de 
mogelijkheden van scholing en van de adviezen die de Koepel uitbrengt. 

Ontwikkelingen 2021 - 2022 
• Ook in 2021 heeft de ARS veel online moeten vergaderen als gevolg van de Corona-

maatregelen. Het is daardoor ook lastiger om inwoners te bereiken en écht even te 
spreken, ondanks de digitale tools. De ARS spreekt inwoners graag face tot face, 
tijdens een bijeenkomst, in een fysieke vergadering of gewoon op straat.  

• Per 1 januari 2022 zijn er nieuwe contracten tussen de gemeente en haar 
samenwerkingspartners ingegaan. De ARS is erg benieuwd hoe deze partners onze 
inwoners bereiken en van dienst kunnen zijn en zal dit ook volgen.  

• ARS verwacht de contacten binnen de Alphense samenleving in 2022 te intensiveren 
en weer meer fysiek zichtbaar te kunnen zijn, mits de Corona-maatregelen 
versoepeld worden.  

• De ARS dankt alle gesprekspartners voor de openheid en de bereidheid om het 
gesprek aan te gaan en hoopt dat dat gedurende 2022 eveneens het geval zal zijn.  
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Bijlage 1: Participatievormen   

 
De Adviesraad participeert daarom op de volgende manieren:  

 

• Meedenken en de gemeente adviseren vanuit de leef- en belevingswereld; 

• Signalen en ervaringen de gemeente binnenbrengen en waar nodig “vertalen”; 

• Delen hoe het beleid op inwoners uitwerkt; 

• Delen hoe het beleid op inwoners overkomt; 

• Ogen, oren, voelhorens zijn voor de wethouders en beleidsmedewerkers; 

• Agenderen (ongevraagd advies) van kwesties die te weinig aandacht krijgen. De 

Adviesraad Samenleving hoeft niet alle oplossingen te bedenken- daar speelt de 

gemeenschap en de gemeente een rol in; 

• Brugfunctie vervullen tussen leefwereld (buiten) en systeemwereld (binnen). 

 

Bijlage 2: Indeling ARS per inhoudelijk thema Alphen aan den Rijn  

Het binden van twee leden van de Adviesraad (koppels) aan benoemde focusgroepen   

  Thema  Leden 

 

Jeugd Jeannette de Heij en Gerda van Dijk 

 

WMO/ 
Hulpmiddelen 

Stephan Verroen en Tom Steenbeek 

 

Armoede/ 
Schulden 

Nabil Noura en Arvind Bainathsah 

 

Participatie/ 
Inburgering 

Floris van der Schot en Ingrid van Herk 

 

Senioren Wies van den Nieuwendijk en Petra Vink 
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Bijlage 3: Indeling ARS per gebied Alphen aan den Rijn  

Het binden van twee leden aan de vijf benoemde gebieden in de totale gemeente  

 

 

 

 

Bijlage 4: Adviezen van de Adviesraad 

 

• Jeugdbeleid/Manifest 

• Verordening en Nadere regels Sociaal domein 

• Woonvisie 

• Maatschappelijk debat juni 2021 

• Conceptnotitie Kunst en cultuurvisie 2021-2030  

 

N.B. Bij het maatschappelijk debat is geen advies uitgebracht maar zijn twee leden van 

de Adviesraad geïnterviewd.  

 

 

 

Gebied Namen leden van focusgebied 

Centrum en Zegersloot Tom Steenbeek en Jeannette de Heij 

Ridderveld Nabil Noura en Floris van der Schot 

Kerk en Zanen/Hoorn Stephan Verroen en Petra Vink 

Aarlanderveen/Boskoop  
Zwammerdam 

Wies van den Nieuwendijk en Arvind  
Bainathsah 

Benthuizen/Koudekerk/ Hazerswoude Ingrid van Herk en Gerda van Dijk 


