NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer
15 januari 2020
Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Kees Persoon – voorzitter
• Margot Witteveld
• Corry Stellema
• Ada van Toorenenburg
• Ellen de Paauw
• Fenna Bolderheij
Gast:
• Adrie van Erp
Afwezig:
• Ria van Rooijen
• Marjan Farjon
Namens gemeente Landsmeer:
• Hilda Chin-A-Tam
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
1. Opening en vaststelling agenda
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
Speciaal welkom voor Adrie van Erp, die deze avond als gast bij de vergadering aanwezig is
om te kijken of het hem wat lijkt om plaats te nemen in de Adviesraad Sociaal Domein.
Na een korte voorstelronde wordt de vergadering gestart.
Marjan en Ria hebben zich afgemeld voor de vergadering.
2. Invulling gezamenlijke training gemeente en ASD bij Koepeladviesraden
Dit agendapunt komt voort uit het bezoek van de wethouder in november 2019. De wethouder gaf aan dat zij de training ‘nut en meerwaarde van de samenwerking met Adviesraden
Sociaal Domein’ heeft gedaan bij de Koepeladviesraden. Zij stelt voor om gezamenlijk een
training te doen voor wethouders en Adviesraden om te kijken hoe je elkaar kunt versterken
in adviseren en hoe je beter kunt samenwerken.
In de vergadering van november is afgesproken dat alle leden na zouden denken over de
eventuele invulling van een dergelijke training en dit onderwerp opnieuw te agenderen voor
de volgende vergadering.
Nadat eenieder zijn/haar mening heeft gegeven wordt in de vergadering besloten dat het
goed is om gezamenlijk een training te volgen. Niet met als hoofddoel om de samenwerking
te bevorderen, maar in eerste instantie om instrumenten te krijgen hoe je inwoners meer kunt
betrekken bij wat de Adviesraad doet. Als de Adviesraad de Landsmeerse bevolking kan bereiken, en de Landsmeerse bevolking weet de Adviesraad te vinden, dan krijgt de Adviesraad daarmee een steviger positie. Daarnaast is het goed om te weten wat de positie van de
Adviesraad richting de wethouders en de inwoners is. Het is van belang om deze training
gezamenlijk met de wethouder te doen, omdat je op die manier een gezamenlijk doel
creëert.
Hilda legt dit voor aan de wethouder en koppelt dit terug. Wellicht is het nuttig als een of
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leidsmedewerkers, meewerken, dan zullen Kees en Ada contact opnemen met de Koepeladviesraden en vragen naar de mogelijkheden. Dit onderwerp wordt opnieuw geagendeerd
voor de vergadering van 12 februari aanstaande.
3. Onderwerp Mantelzorg
Marjan, Ellen en Ada hebben in de vorige vergadering aangegeven dat zij een en ander
gaan onderzoeken over mantelzorg en respijtzorg. Dit is samengevoegd in een presentatie
over het onderzoek naar aanknopingspunten voor optimalisatie van respijtzorg en mantelzorgondersteuning in Landsmeer en wordt tijdens de vergadering door Ada gepresenteerd.
De presentatie wordt als bijlage toegevoegd aan het verslag van deze vergadering.
Naar aanleiding van dit onderwerp wordt voorgesteld een QuickScan te maken in de regio
met interviews waarin je de diepte ingaat over wat men wil, wat past en waarmee men geholpen is op het gebied van mantelzorgondersteuning en respijtzorg.
Door mantelzorgers, aanbieders van de producten en financiers te interviewen krijg je beter
in beeld wat er is en wat er nodig is.
De Adviesraad complimenteert Marjan, Ellen en Ada met het onderzoek en de presentatie.
Als het beeld duidelijker is dan ligt er een mooi stuk om aan te bieden bij de gemeente. Het
is goed als gemeente zich gaat bezinnen over wat ze kunnen bieden om de zwaarte bij
sommige mensen te verlichten.
Wederom wordt geconstateerd dat het goed zou zijn om een Sociale Kaart te maken. Als bijvoorbeeld een mantelzorger weet wie hij/zij moet benaderen, dan staat diegene niet alleen.
Het streven is om de komende twee maanden te gebruiken voor een QuickScan door mantelzorgers van iemand binnen de gemeente Landsmeer te interviewen. Ada, Ellen en Marjan
willen dit oppakken.
De Adviesraad staat er volledig achter dat Ada, Ellen en Marjan de interviews gaan doen.
Aan de Adviesraad het verzoek om namen aan te leveren van mensen die wellicht geïnterviewd kunnen worden. Graag de namen melden bij Ada, Ellen en Marjan.
4. Samenwerkingsagenda 2020
Dit kan eventueel worden betrokken bij de training van de Koepeladviesraden.
Met de vorige wethouder is een aantal jaren geleden een samenwerkingsagenda opgesteld.
Het is de bedoeling om dit ook met de huidige wethouder de doen. Dit moet vorm gaan krijgen. Dit onderwerp wordt opnieuw geagendeerd in de vergadering van 12 februari aanstaande.
5. Notitie preventief jeugdbeleid
Vanuit de gedachte van de samenwerkingsagenda hebben Ria en Margot over preventief
jeugdbeleid gebrainstormd en een notitie opgesteld.
De huidige nota preventief jeugdbeleid liep af per 2020 en er ligt nog geen nieuw voorstel
voor het opstellen van een nieuwe nota. In het kader van de samenwerkingsagenda met de
wethouder zou dit een onderwerp kunnen zijn om samen op te pakken. Er kan ook over dit
onderwerp een ongevraagd advies aan de gemeente worden opgesteld.
In eerste instantie wordt gevraagd wanneer er een voorzet komt voor nieuw jeugdbeleid.
Ria en Margot zien graag een aantal punten in de nieuwe nota opgenomen. Deze punten zijn
door hen in een document gezet en aan de leden van de Adviesraad gestuurd met het verzoek om eventueel aanvullende punten aan te leveren.
Ellen vraagt aandacht in het document voor jeugdbeleid in de kerk. De activiteiten voor jeugd
in de kerk zijn ook open voor niet kerkelijke jeugd.
Wellicht Jonge Kracht ook meenemen in de notitie.
Kees noemt het rapport van de rekenkamercommissie over jeugdbeleid. Wellicht goed om dit
door te nemen en eventueel te gebruiken voor de notitie.
Indien mogelijk ook iets over ouders opnemen, bijvoorbeeld over opvoedlessen of iets dergelijks.
Op de website ‘weet waar je gemeente staat’ is ook informatie te vinden over gemeente
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Landsmeer. Het is niet bekend of deze cijfers recent zijn bijgehouden.
Hilda geeft aan dat zij in de veronderstelling is dat de huidige nota tot eind 2020 geldt. Zij
weet niet wanneer de evaluatie van de huidige nota wordt gedaan en vraagt dit bij Marit na.
Margot en Ria zullen een ongevraagd advies verder uitwerken.
6. Financieel overzicht 2019/begroting 2020
Het financieel overzicht 2019/begroting 2020 is door Corry opgesteld. De Adviesraad is binnen het budget gebleven. Op 8 december jongstleden heeft Corry het financieel overzicht
naar de gemeente gestuurd. Het is in behandeling maar er heeft nog geen uitbetaling plaatsgevonden.
7. Mededelingen/ingekomen post
Margot heeft de notulen van de Seniorenraad ontvangen. Deze zijn doorgestuurd aan de
Adviesraad Sociaal Domein.
in de notulen staan een aantal interessante dingen, namelijk klachten over het Middelpunt en
vragen over de woonvisie. Tevens wordt erin genoemd dat gemeente de komende jaren aan
de slag gaat met het vrijwilligersbeleid.
Ellen geeft aan dat zij het document niet kan openen. De notulist zal het document als pdf
opslaan en nogmaals sturen aan de leden.
8. Notulen 20 november 2019
Tekstueel en naar aanleiding van:
Blz. 1:
Agendapunt 3: In de laatste alinea staat gemeld dat Manon Tijssen in de aankomende tijd
graag met de Adviesraad in gesprek gaat over de uitvoering van het plan. Margot vraagt
wanneer dat kan worden verwacht. Hilda geeft aan dat, als de Adviesraad daar met haar
over in gesprek wil gaan, dat kan worden aangegeven. Het initiatief ligt dus bij de Adviesraad. Tijdens de vergadering wordt dat gedaan. Hilda nodigt Manon Tijssen, samen met de
jobcoach uit voor de vergadering van 12 februari aanstaande.
Hilda zou graag met de nieuwe teammanager, Mark van Gogh, eerst een afspraak maken
met de voorzitter van de Adviesraad. Daarna kan hij wellicht ook uitgenodigd worden voor
een vergadering van de Adviesraad.
Blz. 5:
Agendapunt 6:
Eerst zin: ‘Saena’ moet zijn ‘Sanae’.
De tweede zin na de komma aanpassen in ‘dit heeft te maken met de wetswijziging Wmo
2015 wat op 1 januari 2020 van kracht is’.
Uit de vierde zin het deel ‘voordat het naar de gemeenteraad gaat’ verwijderen.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
De actielijst wordt aangepast.
9. Rondvraag
Adrie vraagt of de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein ook bij de gemeenteraad terecht komen. Dit is inderdaad het geval
Niet zeker is of dit ook met ongevraagde adviezen het geval is. Hilda vraagt dit na.
Om te voorkomen dat alle leden van de Adviesraad tegelijk aftreden wordt afgesproken dat
Fenna per eind 2020 zal aftreden en Corry per eind 2021. Volgens het rooster van aftreden
zullen Ada, Kees en Margot dan per eind 2022 aftreden.
Inhakend hierop geeft Kees aan dat hij met onmiddellijke ingang stopt met de Adviesraad
Sociaal Domein. De vergadering van vanavond is daarmee zijn laatste vergadering.
Hij zal nog een aantal dingen afronden. De leden geven aan zijn besluit zeer te betreuren.
Kees vraagt Hilda een afspraak te maken met de wethouder zodat hij haar persoonlijk kan
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informeren over het hoe en waarom.
Aan de leden van de Adviesraad om te bepalen hoe nu verder. Er zullen nieuwe leden bij
moeten komen. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. Bij de volgende vergadering zal Ada als technisch voorzitter fungeren. Ada en Margot bereiden de
agenda voor de volgende vergadering voor.
Adrie geeft aan na te willen denken over zijn eventuele aansluiting bij de Adviesraad Sociaal
Domein.
10. Afsluiting
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 12 februari 2020 om 19.30 uur.
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Actielijst
Nr.
1

Datum
20 februari 2019

2

18 september 2019

3

23 oktober 2019

4

15 januari 2020

5

15 januari 2020

6

15 januari 2020

7

15 januari 2020

8

15 januari 2020

9

15 januari 2020

10

15 januari 2020

11

15 januari 2020

12

15 januari 2020

Actie
Opstellen conceptadvies inzake regelgeving voor mensen met een handicap bij
verkiezingen
Agenderen klachtenregistratie (nadat nieuwe Teammanager Sociaal Domein is aangesteld)
Checken of er een uitspraak is van de Centrale Raad van Beroep over indiceren bij
hulp in de huishouding
Voorstel aan de wethouder voorleggen inzake gezamenlijke training Koepeladviesraad
Indien wethouder, en eventueel beleidsmedewerker(s) daaraan meedoen, contact opnemen met Koepeladviesraad inzake mogelijkheden training
Namen doorgeven aan Ada/Ellen/Marjan
van mantelzorgers die mogelijk geïnterviewd kunnen worden voor de QuickScan
mantelzorgondersteuning en respijtzorg
Checken tot wanneer de nota preventief
jeugdbeleid loopt
Verder uitwerken ongevraagd advies preventief jeugdbeleid
Verslag van de Seniorenraad als pdf opslaan en nogmaals aan de Adviesraad sturen
Manon Tijssen en de jobcoach uitnodigen
voor de vergadering van 12 februari 2020
Navragen of ook ongevraagde adviezen
van de Adviesraad bij de gemeenteraad terecht komen
Afspraak maken voor Kees en wethouder
Elfferich
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Verantwoordelijke
Kees
Margot
Kees
Hilda
Ada

Allen

Hilda
Margot/Ria
Nelleke
Hilda
Hilda
Hilda

5

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
Reactie op ‘Kansen in Landsmeer’

Planning
September/oktober
2018

Afgehandeld

Oktober 2018

Definitief verslag Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer 15 januari 2020

6

