NOTULEN  van  de  vergadering  van  de  Adviesraad  Sociaal  Domein  Landsmeer    
12  september  2018  
Gemeentehuis,  Raadhuisstraat  1  te  Landsmeer  
  
Aanwezig    
Namens  Adviesraad  Sociaal  Domein:     
  
•   Kees  -  voorzitter  
•   Fenna    
•   Margot    
•   Corry  
•   Ellen    
•   Marjan    
•   Ria  
  
Namens  gemeente  Landsmeer:  
•   Mandy  Elfferich,  wethouder  
•   Hilda    
•   Nelleke  T.  
  
Afwezig:  
  
•   Ada    
  
Notulist:    
•   Nelleke  Vet  (A-N  Maatwerk)  
  
1.   Opening  en  vaststelling  agenda  
De  voorzitter  opent  om  19.30  uur  de  vergadering  en  heet  de  aanwezigen  hartelijk  welkom.  
Een  speciaal  welkom  voor  wethouder  Mandy  Elfferich  die  sinds  1  juni  jongstleden  wethouder  
is  in  Landsmeer.  Zij  heeft  onder  andere  het  Sociaal  Domein  in  haar  portefeuille.  
Gestart  wordt  met  een  korte  ronde  waarin  iedereen  zich  voorstelt  en  aangeeft  wat  zijn  of  
haar  aandachtsgebied  is.  
De  wethouder  kan  tot  20.30  uur  blijven.  Daarom  wordt  besloten  de  onderwerpen  waarbij  
haar  aanwezigheid  gewenst  is  naar  voren  te  halen.  
De  voorzitter  geeft  aan  dat  Fenna  het  stuk  ‘Kansen  in  Landsmeer’  aan  de  wethouder  zal  
overhandigen.    
  
Hierna  wordt  de  agenda  vastgesteld.    
  
2.   Mededelingen  
Er  zijn  geen  mededelingen.  
  
3.   Notulen  vergadering  18  juli  2018    
Tekstueel  en  naar  aanleiding  van:  
Blz.  2:  
8e  alinea:  Marjan  heeft  nog  geen  uitleg  gekregen  over  de  coproductie.  Kees  stelt  voor  dit  te  
koppelen  aan  het  ‘Maatjesproject’.  Hij  wil  graag  een  afspraak  maken  om  de  nieuwe  leden  bij  
te  praten.  Hij  stuurt  begin  oktober,  na  zijn  vakantie,  een  datumvoorstel  aan  Ellen,  Marjan  en  
Ria.  
  
Blz.  4:  
Agendapunt  9:  Margot,  Corry,  Kees  en  Ada  moeten  aangemeld  worden  bij  de  gemeente  voor  
herbenoeming.  Kees  heeft  dit  nog  niet  gedaan  en  zal  hiervoor  zorgen.  
  
Het  verslag  wordt  hierna  vastgesteld.  
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Met  betrekking  tot  de  actielijst:  
Voorbereiden  bezoek  Middelpunt:  
Allen  die  nog  vragen  hebben  sturen  deze  naar  Margot.  Ellen  en  Kees  maken  een  afspraak  
om  vragen  te  formuleren  en  sturen  die  ook  naar  Margot.  Margot  bundelt  de  vragen  en  stuurt  
deze  eerst  naar  de  Adviesraad  en  daarna,  voorafgaand  aan  het  bezoek,  aan  Het  Middelpunt.  
Ellen,  Ria,  Fenna  en  Corry  (en  eventueel  Margot)  zullen  een  bezoek  brengen  aan  Het  Mid-
delpunt.  Het  verzoek  is  om  dit  in  oktober  te  doen,  bij  voorkeur  op  een  woensdag  of  een  vrij-
dag.  Margot  neemt  contact  op  met  Het  Middelpunt  om  de  afspraak  te  maken.  
AVG  
Het  is  van  belang  om  zorgvuldig  om  te  gaan  met  persoonsgegevens,  temeer  omdat  het  ver-
slag  op  de  website  wordt  gepubliceerd.  
Er  hoeft  geen  verwerkingsovereenkomst  te  worden  gesloten.  
Er  kunnen  afspraken  gemaakt  worden  hoe  in  de  notulen  om  te  gaan  met  namen.  Dit  moet  
vastgelegd  worden  in  de  notulen.  Afgesproken  wordt  om  hierover  na  te  denken  en  dit  verder  
te  bespreken  in  de  vergadering  van  oktober.  
Medisch  dossier  Ellen  
Nelleke  T.  heeft  een  en  ander  uitgezocht  en  vraagt  Ellen  toestemming  om  hier  tijdens  de  
vergadering  iets  over  te  mogen  zeggen.  Ellen  gaat  daarmee  akkoord.  
Het  dossier  van  Ellen  zit  achter  slot  en  grendel.  Voor  dossiers  tot  en  met  2016  is  wettelijk  
vastgelegd  dat  ze  tot  zeven  jaar  na  overlijden  of  uitschrijven  uit  de  gemeente  bewaard  moe-
ten  blijven.  Voor  dossiers  vanaf  2017  geldt  hiervoor  een  termijn  van  vijftien  jaar.  
Aanleveren  cijfers  voor  de  halfjaarcijfers  
In  de  tweede  helft  van  2018  zijn  de  cijfers  van  Veilig  Thuis  wel  bekend,  in  de  eerste  helft  was  
dat  niet  het  geval.  De  tekst  hierover  in  de  halfjaarrapportage  is  aangepast.  
Aanwezigheid  biij  bezwaarschriftencommissie  
Zodra  er  in  het  Kompas  iets  over  de  bezwaarschriftencommissie  gepubliceerd  wordt  dat  be-
trekking  heeft  op  het  Sociaal  Domein  dan  stuurt  Kees  een  mail  aan  de  leden  van  de  Advies-
raad  om  te  inventariseren  wie  daar  naartoe  willen.  
Opgenomen  tekst  in  de  besluitenlijst  b&w  over  zorgen  voor  de  toekomst  
Dit  betreft  het  grotere  beroep  dat  op  de  gemeente  en  op  de  zorg  gedaan  wordt  in  verband  
met  de  vergrijzing  en  onder  andere  het  feit  dat  mensen  langer  in  hun  eigen  huis  blijven  wo-
nen.    
Datum  etentje  Adviesraad  
Voorgesteld  wordt  24  oktober  2018.  Iedereen  die  aanwezig  is  bij  de  vergadering  kan.  Corry  
informeert  bij  Nel  en  Ada  en  stuurt  een  mail  zodra  een  definitieve  datum  is  gepland.  
  
De  actie-  en  pm-lijst  worden  bijgewerkt.  
  
4.   Ingekomen  stukken  en  kalender  
Er  zijn  een  aantal  mails  binnengekomen  namelijk:  
•   Een  uitnodiging  van  Kans,  plus  en  zien,  voor  een  bijeenkomst  op  25  oktober  in  Alkmaar.    
•   Een  uitnodiging  voor  17  september  voor  een  bijeenkomst  in  Purmerend  over  de  woonvisie  
en  dan  met  name  over  beschermd  wonen;;  
•   Mededeling  van  Fenna  over  platform  mantelzorg.  
Wie  wil  gaan  kan  zich  aanmelden.  Graag  na  afloop  een  kort  verslagje  daarvan.  
  
5.   Evaluatie  van  het  beleidsplan  ‘met  elkaar,  voor  elkaar’  
Op  26  augustus  hebben  Kees  en  Margot,  in  aanwezigheid  van  Hilda,  een  kennismakingsge-
sprek  gehad  met  de  wethouder.  Daar  is  gesproken  over  de  plannen  van  de  gemeente  voor  
een  nieuw  Meerjarenbeleid.  De  wethouder  heeft  gevraagd  waarom  er  door  de  Adviesraad  
geen  evaluatie  is  gemaakt  over  het  Beleidsplan  ‘met  elkaar,  voor  elkaar’.  De  Adviesraad  is  
van  mening  dat  er  van  alles  in  het  stuk  staat,  maar  dat  niet  helemaal  duidelijk  is  wat  de  leer-
ervaringen  zijn  geweest  en  hoe  men  kijkt  naar  de  toekomst.  Uit  het  stuk  is  niet  goed  te  halen  
wat  er  is  voorgenomen,  wat  gelukt  is  en  wat  niet.  Het  stuk  is  niet  altijd  even  duidelijk,  dit  komt  
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onder  meer  door  het  taalgebruik.  Het  idee  is  om  er  op  een  ander  moment  eens  verder  naar  
te  kijken  en  in  relatie  tot  het  nieuwe  Meerjarenbeleid  2018  –  2022  te  participeren  en  te  kijken  
naar  de  ideeën  voor  de  toekomst.  
Wellicht  goed  om  dan  eens  verder  te  filosoferen  en  met  elkaar  te  bekijken  wat  de  samenwer-
kingsvorm  kan  zijn  en  wat  de  inbreng  van  de  Adviesraad  kan  zijn.  
De  wethouder  legt  uit  dat  het  beleid  meer  gericht  was  op  de  transitie  en  omdat  alles  nieuw  
was,  is  het  beleid  destijds  ruim  geformuleerd  en  dat  is  lastig  te  evalueren.  
Nu  wordt  verder  bekeken  hoe  het  beleid  kan  worden  uitgevoerd.  Door  de  decentralisatie  en  
bijvoorbeeld  het  feit  dat  mensen  langer  in  hun  eigen  huis  blijven  wonen  wordt  er  ook  een  gro-
ter  beroep  op  de  gemeente  en  op  zorg  gedaan.  
Deze  aspecten  worden  meegenomen  in  het  Meerjarenbeleidsplan.  Het  idee  is  om  het  beleid  
zo  breed  mogelijk  aan  te  pakken,  alle  nota’s  zoveel  mogelijk  in  één  stuk  op  te  nemen  maar  
ook  de  participatie,  onder  andere  van  de  Adviesraad,  zo  breed  mogelijk  op  te  pakken.  
Genoemd  wordt  dat  een  aantal  zaken,  waaronder  de  onafhankelijk  cliëntondersteuning  en  
Het  Middelpunt,  onvoldoende  bekend  zijn  bij  mensen.  
De  wethouder  meldt  dat  de  verhuizing  van  Het  Middelpunt  naar  De  Keern  benut  wordt  om  de  
bekendheid  van  Het  Middelpunt  te  vergroten.  Eventueel  met  een  uitgebreide  folder.  
Fenna  geeft  aan  dat  als  conclusie  uit  de  cliënt-ervaringsonderzoeken  wordt  aangegeven  dat  
de  meerderheid  positief  is  over  de  ondersteuning.  Dat  is  naar  haar  idee  te  globaal  en  je  kunt  
er  weinig  mee.  Als  je  kunt  zien  waar  mensen  niet  tevreden  over  zijn,  dan  kan  je  daar  wat  aan  
doen.      
De  wethouder  antwoordt  hierop  dat  momenteel  bekeken  wordt  hoe  deze  onderzoeken  op  
een  meer  effectieve  manier  kunnen  worden  uitgevoerd.  Daarnaast  geeft  zij  aan  dat  in  de  uit-
komsten  uit  deze  onderzoeken  wel  een  aantal  opmerkingen  zijn  geplaatst.  Deze  zijn  geno-
teerd  en  worden  ook  meegenomen  in  het  Meerjarenbeleidsplan.  
De  voorzitter  geeft  aan  dat  er  in  andere  documenten  ook  over  zaken  gesproken  wordt  die  
niet  direct  onder  het  Sociaal  Domein  vallen,  maar  die  wel  raakvlakken  daarmee  hebben.  Het  
zou  mooi  zijn  om  dit  te  clusteren  en  ook  mee  te  nemen  in  het  Meerjarenbeleidsplan.    
Dit  jaar  wordt  er  aangevangen  met  het  Meerjarenbeleidsplan.  Het  zou  gereed  moeten  zijn  in  
het  derde  kwartaal  2019.  Er  wordt  nog  bekeken  hoe  de  Adviesraad  hierbij  betrokken  wordt.  
Worden  partijen  zoals  DCL,  Wonen-plus  en  de  Sportraad  hier  ook  bij  betrokken?  Dit  is  vol-
gens  de  wethouder  wel  het  geval.    
Het  ketenoverleg  wordt  hier  niet  bij  betrokken,  dit  gaat  namelijk  meer  over  de  uitvoering,  ca-
susgericht,  dan  over  beleid.  
Er  is  ook  een  tweede  overleg,  namelijk  de  Ketensamenwerking.  Hierin  zitten  Wonen-plus,  
DCL,  Gemeente,  NL-Plein  en  schuldhulpverlening.  Dat  overleg  gaat  over  de  samenwerking.  
Wat  kom  je  tegen,  wat  kun  je  verbeteren.  In  dat  overleg  worden  ook  soms  bepaalde  pro-
jecten  gezamenlijk  opgepakt.  
  
Er  zijn  diverse  groepen  die  binnen  het  beleidsterrein  een  rol  vervullen  onder  andere  de  Ad-
viesraad  Sociaal  Domein,  de  Seniorenraad,  het  Ketenoverleg  en  de  Ketensamenwerking.    
Het  zou  goed  zijn  om  te  weten  van  elkaars  bestaan,  te  weten  wat  het  doel  is  en  wie  erin  zit-
ten.  Het  is  dan  gemakkelijker  elkaar  te  benaderen  als  dat  nodig  is.  
  
Als  er  zaken  zijn  die  niet  binnen  het  Sociaal  Domein  vallen  maar  wel  duidelijke  raakvlakken  
daarmee  hebben,  bijvoorbeeld  de  woonvisie  waarin  gesproken  wordt  over  mensen  die  bege-
leiding  nodig  hebben,  dan  wordt  dit  met  de  verantwoordelijke  wethouder  besproken  en  waar  
mogelijk  meegenomen  in  het  Meerjarenbeleidsplan.  
  
Gevraagd  wordt  in  hoeverre  scholen  bij  preventie  en  signalering  betrokken  zijn  en  of  zij  be-
schikken  over  de  mogelijkheden  om  ouders  en  kinderen  iets  aan  te  bieden  op  het  gebied  van  
lichte  hulpverlening.  Als  voorbeeld  wordt  genoemd  rots-  en  watertraining.  Dit  vindt  vaak  
plaats  binnen  de  scholen  en  is  om  kinderen  meer  weerbaar  te  maken.  De  wethouder  ant-
woordt  dat  er  samenwerking  met  scholen  is  en  dat  dit  ook  steeds  verder  wordt  uitgebreid.  
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Er  is  op  veel  verschillende  punten  informatie  verkrijgbaar,  maar  dit  is  behoorlijk  verbrokkeld.  
Wordt  dit  meegenomen  in  het  beleidsstuk?  Informatie  moet  namelijk  goed  en  volledig  zijn.  
Het  uitgangspunt  in  het  Meerjarenbeleidsplan  is  dat  er  één  centraal  punt  is  waar  je  met  je  
vragen  naartoe  kunt.  
  
6.   ‘Kansen  in  Landsmeer’,  special  over  ouderen,  dementie  en  eenzaamheid  
Fenna,  Corry  en  Nel  hebben  een  stuk  over  ouderen,  dementie  en  eenzaamheid  opgesteld.  
Bij  de  totstandkoming  is  gekeken  naar  wat  Landsmeer  nodig  heeft,  wat  er  allemaal  beschik-
baar  is  en  wat  er  kan  worden  gedaan  om  mensen  in  het  verenigingsleven  bewust  te  maken  
van  eenzaamheidsbestrijding.    
Het  advies  aan  de  gemeente  is:  Schrijf  een  beleidsnota,  stel  een  kwartiermaker  aan  en  leg  
de  resultaten  vast  in  een  subsidieregeling.  
Fenna  overhandigt  het  stuk  aan  de  wethouder  en  stelt  voor  om  dit  bij  de  officiële  opening  van  
De  Keern  nogmaals  officieel  te  doen,  compleet  met  een  fotomoment  en  de  nodige  publiciteit.    
De  wethouder  complimenteert  Fenna  met  het  document.  Wellicht  goed  om  dit  op  een  later  
moment  nog  wat  uitgebreider  met  elkaar  te  bespreken.  
  
De  voorzitter  bedankt  de  wethouder  voor  haar  komst,  waarna  zij  om  20.25  uur  de  vergade-
ring  verlaat.  
  
7.   De  tien  bouwstenen  voor  een  inclusieve  samenleving  
Kees  heeft  hiervoor  een  document  opgesteld.  Margot  en  Ada  hebben  meegelezen  en  op-  en  
aanmerkingen  gemaakt.    
Het  stuk  is  uitgewerkt  op  alle  beleidsterreinen.  Enige  discussie  wordt  gevoerd  over  of  het  niet  
heel  erg  veel  is  en  hoe  dit  stuk  zou  overkomen  bij  het  college  als  dit  naar  hen  gestuurd  
wordt.    
Het  is  voor  de  Adviesraad  van  belang  om  zaken  te  signaleren.  Een  aantal  voorbeelden  wor-
den  hiervoor  genoemd,  onder  andere  de  veiligheid  van  het  Lint,  de  bereikbaarheid  van  win-
kels  maar  ook  signalen  vanuit  het  onderwijs  komen  aan  de  orde.  Genoemd  wordt  dat  er  niet  
alleen  over  onderzoeken  moet  worden  gesproken  maar  in  een  aantal  gevallen  ook  over  pas-
sende  maatregelen  die  kunnen  worden  genomen.  
  
Enige  uitleg  wordt  gegeven  over  de  aanleiding  tot  het  document.    
Het  nut  van  dit  stuk  is  onder  andere  dat  je  als  Adviesraad  het  college  bewust  kunt  maken  
van  een  aantal  zaken.  Bijvoorbeeld  dat  het  niet  voldoende  is  om  te  zeggen  dat  je  iets  gaat  
doen,  zonder  er  vervolgens  daadwerkelijk  mee  aan  de  slag  te  gaan.  Er  is  een  college-
akkoord,  er  zijn  vastgestelde  plannen,  maar  er  blijven  ook  zaken  liggen.  
  
Het  is  goed  om  te  bedenken  voor  wie  je  een  dergelijk  stuk  schrijft.  Niet  te  veel  adviezen  
rondsturen.  Er  wordt  discussie  gevoerd  of  de  Adviesraad  zich  moet  houden  aan  het  doorge-
ven  van  zaken  die  zij  signaleren  of  dat  de  Adviesraad  casuïstiek  overstijgend  moet  zijn.  
  
Het  stuk  is  door  Kees  opgesteld.  Aan  alle  leden  is  in  april  van  dit  jaar  gevraagd  om  over  hun  
aandachtsgebied  een  stuk  bij  de  tien  bouwstenen  op  te  stellen.  Daar  is  weinig  reactie  op  ge-
komen.  Kees  heeft  daarom  het  stuk  opgesteld,  maar  hij  is  alleen  deskundige  op  het  gebied  
van  participatie  en  niet  op  het  gebied  van  onderwijs,  dementie  en  dergelijke.  
Hij  heeft  gekeken  naar  wat  er  in  Landsmeer  aan  beleidszaken  is,  wat  daarvan  is  waarge-
maakt  en  wat  er  meer  gedaan  kan  worden  om  die  inclusieve  agenda  te  bereiken.  
Aangegeven  wordt  dat  het  van  belang  is  om  goed  te  kijken  naar  wat  Landsmeer  nodig  heeft  
en  wat  haalbaar  is.  Blijven  spiegelen  naar  de  lokale  behoeften  en  mogelijkheden.  
  
Omdat  de  Adviesraad  op  een  later  moment  in  discussie  gaat  met  de  beleidsmedewerkers  en  
de  wethouder  over  het  Meerjarenbeleid  Sociaal  Domein  wordt  voor  nu  afgesproken  nog  eens  
over  het  voorliggende  stuk  na  te  denken,  eventuele  ideeën  over  wijzigingen  aan  te  geven  en  
het  daar  voorlopig  even  bij  te  laten.  
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8.   Deelname  score  risicoanalyse  ten  behoeve  van  thema  regulier  toezicht  Wmo  2019  
Dit  agendapunt  wordt  doorgeschoven  naar  de  volgende  vergadering.  
  
9.   Voorstel  bezoek  netwerkbijeenkomsten  
Dit  agendapunt  wordt  samengevoegd  met  agendapunt  10  en  doorgeschoven  naar  de  vol-
gende  vergadering.    
  
10.  Deskundigheidsbevordering  
Dit  agendapunt  wordt  doorgeschoven  naar  de  volgende  vergadering.  
  
11.  Maatjesproject  
Kees  neemt  na  zijn  vakantie  contact  op  met  Ria,  Ellen  en  Marjan  om  hiervoor  een  afspraak  
te  maken.    
  
12.  Samenstelling  agenda  vergadering  17  oktober  2018  
•   Deelname  score  risicoanalyse  ten  behoeve  van  thema  regulier  toezicht  Wmo  2019;;  
•   Voorstel  bezoek  netwerkbijeenkomsten  in  verband  met  deskundigheidsbevordering.  
  
13.  Rondvraag  
•   Corry  laat  weten  dat  zij  van  1  tot  en  met  15  oktober  op  vakantie  is.  
•   Fenna  meldt  dat  in  het  boekje  ‘Landsmeer  Totaal’  de  informatie  over  de  Adviesraad  niet  
juist  is.  Margot  heeft  de  wijzigingen  destijds  per  e-mail  doorgegeven.  Nelleke  T.  en  Kees  
checken  dit.  
•   Marjan  geeft  aan  dat  zij  gekeken  heeft  naar  de  risicoanalyse  (agendapunt  8).  Dat  zou  
vóór  18  september  aanstaande  ingevuld  moeten  zijn.  Deze  analyse  is  echter  niet  in  te  vul-
len.  Afgesproken  wordt  om  dit  dus  niet  te  doen.  Fenna  is  zeer  ontstemd  over  de  risicoana-
lyse,  vindt  dit  een  vorm  van  namaakinspraak  en  stuurt  op  persoonlijke  titel  een  brief  aan  
de  GGD.  
•   Margot  vraagt  Fenna  of  zij  contact  heeft  gehad  met  de  Seniorenraad  over  het  document  
‘Kansen  in  Landsmeer’.  Dat  is  niet  het  geval.  Margot  stuurt  het  document  digitaal  naar  de  
Seniorenraad.  
•   Fenna  zal  een  stuk  over  deskundigheidsbevordering  via  e-mail  rondsturen.  
    
14.  Afsluiting  
De  voorzitter  sluit  om  21.40  uur  de  vergadering.    
  
De  volgende  vergadering  vindt  plaats  op  woensdag  17  oktober  2018  om  19.30  uur.  
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Actielijst  
  
Nr.   Datum  
1  
13  sept  2017  

2  

18  april  2018  

3  

18  april  2018  

4  

18  juli  2018  

5  

18  juli  2018  

6  

18  juli  2018  

7  
8  

18  juli  2018  
18  juli  2018  

9  

12  september  2018  

10  

12  september  2018  

11  

12  september  2018  

12  

12  september  2018  

13  

12  september  2018  

14  

12  september  2018  

Actie  
Voorbereiden  bezoek  Middelpunt:  
Vragen  naar  Margot  sturen.  
Vragen  bundelen,  naar  Middelpunt  sturen  
en  afspraak  maken  in  oktober  
Lijst  met  NAW-gegevens  aanpassen  en  
naar  alle  leden  sturen  
Nieuwe  leden  informeren  over  lopende  ad-
viezen  
In  oktober  verder  bespreken  hoe  om  te  
gaan  met  de  namen  in  het  verslag  van  de  
vergadering  Adviesraad  
Uitzoeken  of  gemeente  gebruik  maakt  van  
tweedehands  materiaal  
Aanvullen  overzicht  met  NAW-gegevens  en  
aandachtsgebieden  
Datumvoorstel  voor  etentje  
Rooster  van  aftreden:  aantal  leden  aanmel-
den  voor  herbenoeming  
In  november  samenwerkingsagenda  voor  
2019  bespreken  
Afspraak  maken  met  Marjan,  Ria  en  Ellen  
over  ‘maatjesproject’  
Na  publicatie  in  Kompas  inventariseren  
aanwezigheid  bij  bezwaarschriftencommis-
sie  
Checken  informatie  over  Adviesraad  in  To-
taal  Landsmeer    
‘Kansen  in  Landsmeer’  naar  Seniorenraad  
sturen  
Document  over  deskundigheidsbevordering  
naar  de  leden  Adviesraad  sturen  

Verantwoordelijke  
  
Allen  
Margot  
Kees  
Kees  
Allen    
Marit  
Kees  
Corry  
Kees  
Allen  
Kees  
Kees  
Kees  
Nelleke  T.  
Margot  
Fenna  
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Pm-lijst    
  
Onderwerp  
Agenderen  inkoopproces  
Welke  positie  heeft  gemeente  Landsmeer  bij  
gezamenlijke  inkoop  van  diensten/producten?  
Hoe  verloopt  zo’n  proces?  
Wat  te  doen  met  ingenomen  spullen  (bijv.  
trapliften,  opritjes  en  dergelijke).  Kunnen  die  
eventueel  hergebruikt  worden?    
Agenderen  mogelijke  beleidsonderwerpen  
voor  co-productie  
Agenderen  cliënt-ervaringsonderzoek  
  
  
  
  
  

Planning  
Afgehandeld  
September/oktober     
2018  

Oktober  2018  
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