NOTULEN  van  de  vergadering  van  de  Adviesraad  Sociaal  Domein  Landsmeer    
18  april  2018  
Gemeentehuis,  Raadhuisstraat  1  te  Landsmeer  
  
Aanwezig    
Namens  Adviesraad  Sociaal  Domein:     
  
•   Kees  Persoon  (voorzitter)  
•   Ada  van  Toorenenburg    
•   Fenna  Bolderheij  
•   Margot  Witteveld  
•   Ellen  de  Paauw  
•   Ria  van  Rooijen  
  
Namens  gemeente  Landsmeer:  
•   Nelleke  Tooren  
•   Hilda  Chin-A-Tam  
  
Afwezig:  
•   Corry  Stellema  
  
Notulist:    
•   Nelleke  Vet  (A-N  Maatwerk)  
  
1.   Opening  en  vaststelling  agenda  
De  voorzitter  opent  om  19.30  uur  de  vergadering  en  heet  de  aanwezigen  van  harte  welkom.  
Speciaal  welkom  aan  Ellen  de  Paauw  en  Ria  van  Rooijen.  Ellen  heeft  na  de  vorige  vergade-
ring  laten  weten  graag  zitting  te  willen  nemen  in  de  Adviesraad  en  ook  Ria  heeft  aangegeven  
dit  te  willen  doen.  Aan  Hilda  is  gevraagd  de  aanstelling  van  de  nieuwe  leden  in  orde  te  ma-
ken.  Afgelopen  dinsdag  is  het  in  de  collegevergadering  behandeld.  Als  het  college  akkoord  is  
dan  gaan  de  aanstellingsbrieven  eruit.  
Gestart  wordt  met  een  korte  voorstelronde.  
  
Wethouder  Quakernaat  is  niet  aanwezig  bij  deze  vergadering  in  verband  met  andere  ver-
plichtingen.  Dit  heeft  als  gevolg  dat  een  aantal  punten  op  de  agenda  zullen  worden  doorge-
schoven  naar  de  volgende  vergadering.  Nelleke  T.  nodigt  de  wethouder  uit  voor  de  vergade-
ring  van  16  mei  aanstaande.  Op  een  eerder  moment  is  afgesproken  dat  de  wethouder  één  
keer  per  kwartaal  aanwezig  zal  zijn  bij  de  vergadering  van  de  Adviesraad.  Nelleke  T.  neemt  
contact  op  met  het  bestuurssecretariaat  zodat  dit  in  de  agenda  van  de  wethouder  kan  wor-
den  ingepland.  
  
Naar  de  vergadering  van  mei  2018  worden  doorgeschoven:  
•   halfjaarcijfers  tweede  helft  2017;;  
•   stand  van  zaken  Landsmeer  AVG;;  
•   stand  van  zaken  Veilig  thuis;;  
•   de  tien  bouwstenen  voor  een  inclusieve  samenleving.  
  
Volgende  maand  komt  een  special  over  ouderen  (dementie,  eenzaamheid  e.d.)  op  de  agen-
da.  Fenna,  Corry  en  Nel  maken  een  conceptadvies  en  leveren  dit  aan  bij  de  leden  van  de  
Adviesraad  zodat  zij  dit  van  opmerkingen  kunnen  voorzien.  Dit  wordt  in  de  volgende  verga-
dering  verder  besproken.  In  de  Seniorenraad  is  men  ook  bezig  met  dit  onderwerp.  Zodra  het  
advies  van  de  Adviesraad  over  dit  onderwerp  gereed  is  dan  wordt  dit  ook  aan  de  Senioren-
raad  gestuurd.  
  
Hierna  wordt  de  agenda  vastgesteld.  
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2.   Mededelingen  
•   Kees  heeft  contact  gehad  met  Richard  van  Vliet  die  tijdens  een  van  de  vorige  vergaderin-
gen  van  de  Adviesraad  aanwezig  was  om  te  bekijken  of  hij  eventueel  toe  zou  willen  tre-
den  tot  de  Adviesraad.  Richard  heeft  aangegeven  zich  niet  kandidaat  te  zullen  stellen.  
Wel  heeft  hij  laten  weten  dat  hij  regelmatig  werkzaamheden  verricht  bij  Vrij  &  Blij.  Mocht  
de  Adviesraad  iets  willen  weten  over  de  jongeren  daar,  dan  voorziet  hij  de  Adviesraad  
graag  van  informatie.  
•   Opzet  kwartaalmeting  cliënt-ervaringsonderzoek:  gemeente  is  daarmee  bezig.  De  onder-
zoeksvragen  zijn  aangepast  aan  de  hand  van  de  opmerkingen  van  Fenna  en  naar  alle  le-
den  toegestuurd.  Afgesproken  is  om  gezamenlijk  vorm  te  geven  aan  de  vervolgstappen.  
Dit  punt  wordt  voor  de  volgende  vergadering  geagendeerd.    
  
3.   Notulen  vergadering  14  maart  2018    
Tekstueel  en  naar  aanleiding  van:  
Blz.  2:  
Agendapunt  3,  eerste  alinea:  Margot  heeft  naar  de  halfjaarcijfers  gekeken  en  vraagt  nog  wat  
nadere  uitleg  over  de  Klijnsma-gelden.  Nelleke  T.  vraagt  na  bij  de  financieel  consulent  of  dit  
gesplitst  is  en  koppelt  dit  bij  de  behandeling  van  de  halfjaarcijfers  tijdens  de  volgende  verga-
dering  terug.  
Eerste  alinea:  zesde  zin:  ‘Kees  en  Margot  zijn  in  het  Dienstencentrum  geweest  ….’  wordt  
vervangen  door:  ‘Kees,  Margot  en  Corry  zijn  in  het  Dienstencentrum  geweest  …..’.  
Tweede  alinea:  Kees  is  verheugd  te  kunnen  melden  dat  met  ingang  van  mei  2018  de  Advies-
raad  compleet  is.  Kees  heeft  Anneke  Seibert  een  mail  gestuurd  waarin  hij  haar  bedankt  voor  
haar  inzet.  Tevens  heeft  hij  wethouder  Quakernaat  bedankt  voor  zijn  bemiddeling  bij  de  LOL.  
Agendapunt  5:  Dit  onderwerp  wordt  geagendeerd  voor  de  volgende  vergadering.  
Agendapunt  7:  Margot  heeft  deze  week  een  afspraak  met  Wendy  Sas  en  Marit  over  het  rap-
port  mantelzorg.  
  
Blz.  3:  
Agendapunt  10:  dit  punt  wordt  geagendeerd  voor  de  vergadering  van  16  mei  2018.  
Agendapunt  11:  de  zin  ‘Er  was  ook  iemand  van  de  Seniorenraad  aanwezig’  wordt  vervangen  
door  ‘De  Seniorenraad  heeft  die  middag  georganiseerd.  Er  waren  sprekers  van  onder  andere  
de  Seniorenraad  en  een  spreker  over  veiligheid,  eenzaamheid  en  milieu’.  
  
Blz.  4:  
Agendapunt  13:  Inwerkprogramma  voor  nieuwe  leden:  Kees  stelt  zich  beschikbaar  als  
‘maatje’  voor  de  nieuwe  leden.  Ellen  geeft  aan  dat  het  misschien  beter  is  om  eerst  een  tijdje  
mee  te  draaien  en  pas  daarna,  als  er  zaken  zijn  die  niet  helemaal  duidelijk  zijn,  dit  te  vragen  
aan  een  van  de  leden.  Dit  wordt  zo  afgesproken.  
  
Blz.  5:  
Agendapunt  15:  Nel  heeft  gevraagd  of  gemeente  Landsmeer  beleid  heeft  ten  aanzien  van  
Verklaring  omtrent  gedrag  (VOG).  Gemeente  heeft  dat  niet  en  volgt  het  beleid  van  de  over-
heid.  Nelleke  T.  overhandigt  hierover  een  documentje  aan  de  voorzitter.  
Gemeente  betaalt  de  VOG-aanvraag  voor  vrijwilligers  niet.  Dat  moet  men  zelf  betalen.  Wel-
licht  is  dit  een  punt  voor  nieuw  beleid.    
Hetzelfde  geldt,  in  het  kader  van  armoedebeleid,  voor  het  aanvragen  van  documenten.    
  
Het  verslag  wordt  hierna  vastgesteld.  
  
De  actie-  en  pm-lijst  worden  bijgewerkt.  
  
4.   Ingekomen  stukken  en  kalender  
Geen  bijzonderheden.  
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5.   Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  (AVG)  per  25  mei  2018  –  Stand  van  
zaken  binnen  de  gemeente  Landsmeer  
Per  1  mei  komt  er  een  gegevensfunctionaris  voor  8  uur  per  week  binnen  de  gemeente  Land-
smeer  om  met  dit  onderwerp  aan  de  slag  te  gaan.  Deze  functionaris  heeft  dit  ook  binnen  
gemeente  Edam/Volendam  opgezet.  Het  gaat  om  het  delen  van  privacygegevens  die  ver-
sleuteld  aangeboden  moeten  worden.  Dit  wordt  dan  van  de  grond  af  opgestart.  De  vraag  is  
of  dit  gaat  lukken  binnen  drie  weken  omdat  de  wetgeving  vanaf  25  mei  2018  wordt  gewijzigd.  
  
Genoemd  wordt  dat  ook  sportclubs  niet  allemaal  klaar  zijn  voor  de  nieuwe  wet.  De  sportad-
viesraad  is  hier  ook  mee  bezig.      
Omdat  het  een  landelijk  probleem  betreft  heeft  NOC  NSF  aangegeven  sportverenigingen  
daarbij  te  willen  helpen.    
  
Afgesproken  wordt  dat  dit  punt  opnieuw  geagendeerd  wordt  voor  de  volgende  vergadering.  
  
6.   Halfjaarcijfers  tweede  helft  2017  
Dit  punt  wordt  doorgeschoven  naar  de  volgende  vergadering.  De  stukken  zijn  laat  aangele-
verd  waardoor  de  leden  geen  gelegenheid  hebben  gehad  ze  goed  te  bestuderen.  
  
7.   Definitie  Mantelzorger  (mail  Angelien  Horn)  
Als  mensen  intensief  en  langdurig  voor  een  ander  zorgen  zijn  ze  mantelzorger.  Dit  wordt  
meegenomen  in  de  afspraak  die  Margot  deze  week  met  Wendy  Sas  en  Marit  heeft  over  
mantelzorg.  
  
8.   Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  de  evaluatie  ‘Met  elkaar  voor  elkaar’  
De  evaluatie  van  het  beleidsplan  ‘Met  elkaar,  voor  elkaar’  gaat  in  juni  naar  de  raad.  Daarna  
wordt  bekeken  wat  er  door  gemeente  gedaan  is  en  of  er  een  goed  beeld  is  welke  resultaten  
dit  heeft  opgeleverd.  Is  er  een  goede  basis  om  met  een  vervolgstuk  verder  te  gaan?  Wellicht  
zou  ook  een  inventarisatie  gemaakt  moeten  worden  van  wat  er  is  veranderd  in  beleidsoptiek.  
Nelleke  T.  vraagt  aan  de  leden  van  de  Adviesraad,  als  ze  signalen  zien  in  Landsmeer,  of  ze  
dat  kenbaar  willen  maken.  
De  evaluatie  van  het  beleidsplan  komt  ook  bij  de  Adviesraad  op  de  agenda.  Het  is  de  bedoe-
ling  om  mee  te  kijken  en  zo  gezamenlijk  tot  een  update  te  komen.  
  
9.   Resultaat  samenwerking  van  college  en  adviesraad  in  het  eerste  kwartaal  
Dit  wordt  tijdens  de  volgende  vergadering  besproken.  
  
10.   De  tien  bouwstenen  voor  een  inclusieve  samenleving  
Een  standaard  document  is  beschikbaar  waarmee  bijvoorbeeld  een  nieuw  te  vormen  college  
gevraagd  kan  worden  om  na/mee  te  denken  over  een  inclusieve  samenleving.  Wethouder  
Quakernaat  heeft  in  een  vorig  overleg  aangegeven  dat  een  aantal  onderdelen  van  de  tien  
bouwstenen  al  in  het  raadsvoorstel  voor  een  nieuw  college  zijn  verwerkt.  De  Adviesraad  is  
benieuwd  welke  dit  zijn  en  welke  dan  nog  overblijven  om  onder  de  aandacht  te  brengen  van  
de  heer  Bonenkamp.  
De  voorzitter  vraagt  allen  om  vanuit  zijn/haar  eigen  aandachtsgebied/betrokkenheid  het  stuk  
te  bekijken,  te  voorzien  van  opmerkingen  en  dit  aan  hem  toe  te  sturen.  Kees,  Margot  en  Ada  
bundelen  het,  zodat  het  in  de  volgende  vergadering  verder  kan  worden  uitgewerkt  om  het  
daarna  naar  het  nieuwe  college  te  sturen.    
  
11.   Ontbreken  van  een  terugkoppeling  van  het  college  op  het  beleidsadvies  van  de  
Adviesraad  inzake  de  verordening  Jeugd  
Aangegeven  wordt  dat  het  belangrijk  is  dat  als  de  Adviesraad  een  advies  geeft  dat  er  dan  te-
rugkoppeling  komt  met  wat  er  van  dat  advies  is  overgenomen  en  wat  niet.  
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12.   Stand  van  zaken  Veilig  thuis.  Hebben  de  verbetermaatregelen  effect  gesorteerd?  
In  Noord-Holland  Noord  staat  de  Veilig  Thuis  organisatie  onder  curatele.  Veilig  Thuis  Zaan-
streek  Waterland  is  ook  in  discussie  met  de  inspectie.  Kees  zou  graag  van  de  wethouder  een  
terugkoppeling  krijgen  over  de  stand  van  zaken.  Dit  punt  wordt  geagendeerd  voor  de  vol-
gende  vergadering.  
  
13.   Stand  van  zaken  nieuwbouw  De  Keern  
Graag  ontvangt  de  Adviesraad  een  terugkoppeling  hiervan.  
  
14.   Afspraak  nieuwe  leden  met  het  Middelpunt  
Nu  de  bezetting  van  de  Adviesraad  compleet  is  wordt  dit  na  de  zomer  2018  verder  opgepakt.  
  
15.   Samenstelling  agenda  vergadering  16  mei  2018  
•   Stand  van  zaken  Landsmeer  Algemene  verordening  Gegevensbescherming  (AVG);;  
•   Halfjaarcijfers  tweede  helft  2017;;  
•   Special  over  ouderen,  dementie  en  eenzaamheid;;  
•   Opzet  kwartaalmeting  cliënt-ervaringsonderzoek,  voorstel  2018;;  
•   Stand  van  zaken  Veilig  thuis.  Hebben  de  verbetermaatregelen  effect  gesorteerd?  
•   Resultaat  samenwerking  van  college  en  adviesraad  in  het  eerste  kwartaal;;  
•   De  tien  bouwstenen  voor  een  inclusieve  samenleving.  
Fenna  vraagt  of  bij  het  opstellen  van  de  agenda  wat  duidelijker  aangegeven  kan  worden  wat  
precies  de  bedoeling  is.  Of  zaken  ter  bespreking  zijn  of  ter  besluitvorming.  Afgesproken  
wordt  om  te  kijken  hoe  we  dit  in  de  toekomst  kunnen  vormgeven.  
  
16.   Rondvraag  
Ada  voorziet  de  leden  van  de  Adviesraad  regelmatig  per  mail  van  relevante  informatie  en  
vraagt  Nelleke  T.  en  Hilda  of  ze  in  het  vervolg  ook  deze  informatie  willen  ontvangen.  Beide  
dames  ontvangen  dit  graag.  
  
Margot  heeft  de  notulen  van  de  Seniorenraad  aan  alle  leden  gestuurd.  Nelleke  V.  heeft  deze  
niet  ontvangen.  Ellen  heeft  het  als  zip-bestand  ontvangen  en  kan  het  niet  openen.  Margot  
stuurt  het  naar  Nelleke  V.  en  kijkt  of  zij  het  ook  op  een  andere  manier  naar  Ellen  kan  sturen.  
De  Seniorenraad  heeft  de  nota  ‘Prettig  zelfstandig  ouder  worden  in  Landsmeer’  besproken  
en  daar  een  en  ander  over  op  papier  gezet.  Misschien  kan  de  Adviesraad  er  nog  wat  dingen  
uit  gebruiken  bij  het  onderwerp  over  eenzaamheid  en  dementie.  
Een  en  ander  zou  ook  gekoppeld  kunnen  worden  aan  het  beleidsstuk  ‘Met  elkaar,  voor  el-
kaar’.    
  
De  nieuwe  leden  ontvangen  graag  het  overzicht  met  vergaderdata  voor  2018.  Let  op  dat  de  
vergaderdatum  voor  september  2018  is  gewijzigd!  
  
Ria  vraagt  of  er  lopende  adviezen  zijn  waarvoor  de  Adviesraad  bezig  is  om  advies  op  te  stel-
len.  Kees  informeert  de  nieuwe  leden  hierover.  
  
Hilda  heeft  het  jaarverslag  2017  van  de  Adviesraad  niet  ontvangen.  Zij  heeft  dit  nodig  om  
formeel  ter  kennisname  aan  het  college  en  de  raad  te  sturen.  Het  jaarverslag  is  persoonlijk  
aan  de  burgemeester  overhandigd.  Margot  stuurt  dit  per  mail  naar  haar  toe.  
  
Kees  past  de  lijst  NAW-gegevens  aan  en  stuurt  dit  naar  alle  leden.  
  
17.   Afsluiting  
De  voorzitter  sluit  om  21.25  uur  de  vergadering.    
  
De  volgende  vergadering  vindt  plaats  op  16  mei  2018  om  19.30  uur.  
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Actielijst  
  
Datum  
13  sept  2017  

21  februari  2018  
18  april  2018  
18  april  2018  
18  april  2018  
18  april  2018  
18  april  2018  
18  april  2018  
18  april  2018  

18  april  2018  
18  april  2018  
18  april  2018  
18  april  2018  
18  april  2018  
18  april  2018  

Actie  
Voorbereiden  bezoek  Middelpunt.  Margot  heeft  
vragen  opgesteld.  Nu  de  bezetting  van  de  Ad-
viesraad  compleet  is  wordt  dit  na  de  zomer  2018  
opgepakt.  
Verdere  informatie  achterhalen  over  huishoude-
lijke  hulp  toelage  mantelzorger  
Wethouder  Quakernaat  uitnodigen  voor  de  ver-
gadering  van  de  Adviesraad  van  mei  2018  
Vergaderingen  Adviesraad  (1  x  per  kwartaal)  bij  
het  bestuurssecretariaat  in  de  agenda  van  de  
wethouder  inplannen  
Concept  advies  inzake  ouderen,  dementie,  een-
zaamheden  e.d.  naar  de  Adviesraad  sturen  
Informatie  opvragen  Klijnsma-gelden  in  halfjaar-
cijfers  bij  financieel  consulent  
Terugkoppeling  afspraak  met  Wendy  Sas  en  
Marit  inzake  Mantelzorg  
Evaluatie  beleidsplan  ‘Met  elkaar,  voor  elkaar’  
naar  de  Adviesraad  sturen  
Vanuit  ieders  aandachtsgebied  het  stuk  ‘de  tien  
bouwstenen  van  een  inclusieve  samenwerking’  
van  opmerkingen  te  voorzien  en  deze  sturen  
aan  Kees  
Nieuwe  opzet  maken  agenda  Adviesraad  
Vergaderoverzicht  Adviesraad  naar  de  nieuwe  
leden  sturen  
Lijst  met  NAW-gegevens  aanpassen  en  naar  al-
le  leden  sturen  
Nieuwe  leden  informeren  over  lopende  adviezen  
Jaarverslag  2017  van  de  Adviesraad  naar  Hilda  
sturen  
Begroting  aanpassen  naar  aanleiding  van  uit-
breiding  Adviesraad  

Verantwoordelijke  
Margot  

Kees  
Nelleke  T.  
Nelleke  T.  
Fenna  
Nelleke  T.  
Margot  
Nelleke  T.  
Allen  

Kees/Nelleke  V.  
Corry  
Kees  
Kees  
Margot  
Corry  
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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  
Evalueren  kwartaal  
Terugkoppeling  advies  op  de  verordening  
Jeugd.  Afgesproken  is  in  de  regio  om  na  een  
kwartaal  te  kijken  hoe  het  werkt  
  
  
  
  
  

Planning  
Afgehandeld  
September/oktober     
2018  

21  februari  2018  

  

Na  afloop  van  elk  
kwartaal  
In  mei  2018  op  de  
agenda  
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