NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer
24 maart 2021
Via Teams
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Richard Quakernaat – voorzitter
• Marjan Farjon
• Fenna Bolderheij
• Ria van Rooijen
• Adrie van Erp
• Corry Stellema
• Ellen de Paauw
Namens gemeente Landsmeer:
• Hilda Chin-A-Tam
• Mark van Gogh (van 19.30 – 20.00 uur)
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Mark is het eerste half uur aanwezig bij de vergadering en geeft een korte toelichting op een
aantal zaken binnen Landsmeer, namelijk:
Gedupeerden toeslagenaffaire binnen Landsmeer
Er zijn binnen Landsmeer 21 gedupeerden van de toeslagenaffaire. Deze hebben zichzelf bij
de belastingdienst gemeld. Door de belastingdienst wordt nog beoordeeld of zij daadwerkelijk gedupeerden zijn. Gemeente Landsmeer neemt contact op met deze mensen (telefonisch
of per brief) om te kijken waar gemeente kan ondersteunen.
Wmo
Binnen de Wmo wordt voorzichtig weer gestart met huisbezoeken, uiteraard in overleg met
de te bezoeken personen. Bij de telefonische consulten komt namelijk niet alle informatie
naar boven. Er is geen wachtlijst met betrekking tot de Wmo op dit moment.
Jeugdhulp
Er is geen wachtlijst met betrekking tot jeugdhulp. De vraag om jeugdhulp is niet echt toegenomen, de uitstroom is echter wel een groot probleem, omdat de structuur er niet is doordat
scholen gesloten zijn. Hopelijk kunnen de scholen weer snel starten. De facturatie voor
jeugdhulp komt in maart op gang. Pas dan wordt ook meer duidelijk hoe de stand van zaken
is.
Gemeente is benieuwd naar wat er na de zomer gaat gebeuren. Het is niet te voorspellen of
er veel meer meldingen zullen komen. Als dat namelijk het geval is, dan is voldoende capaciteit nodig om zaken snel op te kunnen pakken.
Financiën jeugdzorg wordt samen met Amsterdam opgepakt.
Gevraagd wordt of er vanuit de scholen extra meldingen komen, omdat er problemen ontstaan doordat de Nederlandse taalbeheersing van kinderen van statushouders erg achteruit
is gegaan, vanwege het feit dat zij lang thuis zijn gebleven. Mark geeft aan dat hij hierover
geen signalen heeft ontvangen.
Gevraagd wordt of er voldoende gebruik gemaakt wordt van LINK (jongerenwerkers). De
jongerenwerkers hebben uitgebreid kennis gemaakt met Landsmeer en bekijken nu wat ze
kunnen aanbieden dat aansluit bij de behoefte van Landsmeerse jongeren. Genoemd wordt
dat er vanuit de kerk (Kruispunt) ook een jongerenwerker is, die al verschillende clubjes heeft
opgezet voor jongeren van 12 tot 15 jaar en jongeren van 15 tot 18 jaar. Dit gaat allemaal via
ZOOM en is succesvol. Wellicht goed als de jongerenwerkers contact leggen. Mark geeft dit
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door aan de medewerker binnen de gemeente die de contacten onderhoudt met LINK.
De voorzitter bedankt Mark voor zijn aanwezigheid en toelichting waarna hij om 20.00 uur de
vergadering verlaat.
2. Mogelijk ongevraagde adviezen in de toekomst
Allen worden gevraagd om na te denken over welke onderwerpen in aanmerking kunnen
komen voor een ongevraagd advies aan het college.
In dit verband noemt Marjan dat het aantal 80-plussers in Landsmeer redelijk snel toeneemt.
Zij vraagt zich af of er beleid gemaakt moet worden op die oudste doelgroep, die zelfstandig
en vaak in veel te grote huizen woont.
Daarnaast geeft zij aan het lastig te vinden om bijvoorbeeld een betrouwbare loodgieter,
elektricien of klussenbedrijf te vinden. WonenPlus kan benaderd worden voor klussen, maar
wellicht is het ook goed om een lijst te hebben van sociaal betrokken bedrijven, die betrouwbaar zijn en die zich inzetten voor bepaalde doelgroepen.
Adrie heeft in een van de voorgaande vergaderingen genoemd dat er voor iedereen, dichter bij
huis, een plek zou moeten zijn waar zij mensen kunnen ontmoeten. Wellicht kunnen verenigingsgebouwen of dorpshuizen, waarvoor subsidie verkregen wordt, hiervoor gebruikt worden.
Fenna meldt dat voor Nabuurschap ook wordt bekeken waar men allemaal terecht kan. In de
volgende vergadering zal zij een toelichting geven over Nabuurschap.
Allen denken hierover na. Het bovenstaande wordt voor de volgende vergadering opnieuw
geagendeerd.
3. Goedkeuring van het financieel overzicht 2020 en begroting 2021
In 2020 is niet het gehele beschikbare bedrag gebruikt. Dit is mede veroorzaakt doordat er
minder is vergaderd in verband met de coronabeperkingen. Daarnaast is de vacatievergoeding voor de leden van de Adviesraad een lagere vergoeding dan gebruikelijk. Wellicht een
goed moment om, nu er een bijna nieuwe groep is, deze vergoeding te verhogen. Afgesproken wordt dat Richard en Hilda checken welk bedrag er in de gemeentelijke begroting is opgenomen als vacatievergoeding voor de Adviesraad en wat de mogelijkheden zijn voor verhoging van dit bedrag. Zodra een en ander duidelijk is neemt Richard contact op met Corry
om dit verder te bespreken. Richard koppelt dit voor de volgende vergadering terug.
Fenna benadrukt opnieuw het belang van deskundigheidsbevordering. Daar staat in de begroting een bedrag voor gereserveerd. Goed om dit ook te besteden. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag betaald aan de Koepel Adviesraden. Belangrijk is om ook gebruik te maken
van wat de Koepel Adviesraden te bieden heeft.
Te zijner tijd zal, als de coronabeperkingen weer zijn versoepeld, nog een afscheidsetentje
worden gepland voor de leden van de Adviesraad Sociaal Domein die vorig jaar vertrokken
zijn. De voorzitter bedankt Corry voor haar inzet met betrekking tot dit agendapunt.
4. Ingekomen post
Marjan heeft diverse stukken, die de ASD heeft ontvangen, ter kennisname doorgestuurd
aan de leden. Daarnaast heeft Hilda, naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn in de vorige vergadering, een document aan de ASD gestuurd met de antwoorden op deze vragen.
Dank aan Hilda voor de overzichtelijke informatie inzake de evaluatie cliëntervaringsonderzoeken.
5. Notulen 3 februari 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.
6. W.v.t.t.k.
Hilda heeft een overzicht met de planning voor 2021 gestuurd. Fenna heeft hier een extra
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kolom aan toegevoegd zodat te zijner tijd opgenomen kan worden wie van de ASD ermee
aan de slag gaat.
Bij een aantal onderwerpen staat aangegeven dat advies gevraagd wordt aan de ASD. Andere onderwerpen worden ter kennisname voorgelegd aan de Adviesraad. Hilda informeert
of wettelijk is vastgelegd bij welke zaken advies moet worden gevraagd aan de Adviesraad
en bij welke niet. Het staat de Adviesraad sowieso altijd vrij een ongevraagd advies te geven.
Gevraagd wordt of uit de visie ouderenzorg Zaanstreek Waterland uiteindelijk de woonzorgvisie voortkomt. Hilda vraagt dit na en komt hierop terug.
Fenna heeft een overzicht gemaakt met thema’s en agendapunten voor de Adviesraad Sociaal Domein 2021. Deze zaken zullen op een later tijdstip worden besproken, als de Adviesraad weer fysiek bij elkaar kan komen in de vergadering. Het overzicht wordt daarom opgenomen in de pm-lijst. Goed om te zijner tijd ook contact te leggen met de Adviesraden uit de
buurgemeenten.
Fenna benadrukt nogmaals de nieuwsbrief van de Koepeladviesraden. De meeste leden zijn
hier inmiddels op geabonneerd.
7. Onderwerpen volgende vergadering (21 april 2021/19 mei 2021)
Omdat er voor 21 april aanstaande weinig agendapunten zijn, wordt afgesproken om deze
vergadering door te schuiven naar 19 mei 2021.
Agendapunten:
• Ongevraagde adviezen in de toekomst, onder andere voor:
- ontmoetingsplekken dicht bij huis voor ouderen;
- eventueel beleid toenemend aantal tachtigplussers in Landsmeer (o.a. wonen);
- lijst met sociaal betrokken bedrijven die zich inzetten voor bepaalde doelgroepen.
• Toelichting door Fenna op Nabuurschap.
• Welke onderwerpen komen ter informatie en welke ter advies aan de ASD.
8. Rondvraag
Gevraagd wordt naar de samenwerking tussen SamenMeer en de Zoete Inval. Hier worden
gesprekken over gevoerd. Wellicht kan Richard hier in de volgende vergadering meer over
vertellen.
9. Afsluiting
De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 19 mei 2021 om 19.30 uur via Teams.
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Actielijst
Nr.
1

Datum
3 februari 2021

2

24 maart 2021

3

24 maart 2021

4

24 maart 2021

5

24 maart 2021

6

24 maart 2021

7

24 maart 2021

8

24 maart 2021

9

24 maart 2021

Actie
Bij armoedebeleid als aandachtspunt opnemen een eventuele reiskostenregeling
voor kinderen die naar het voorgezet onderwijs gaan
Navragen of de medewerker participatie
contact heeft gehad met de nieuwe Nederlanders die hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een gesprek inzake evaluatie participatie
Aan Mark vragen naar de stand van zaken
met betrekking tot Veilig thuis
Informatie over samenwerking SamenMeer
en de Zoete Inval
Medewerker gemeente die contact heeft
met LINK informeren over de acties van de
jongerenwerker van het Kruispunt
Nadenken over een eventueel ongevraagd
advies over:
- ontmoetingsplekken dicht bij huis voor ouderen;
- eventueel beleid toenemend aantal tachtigplussers binnen Landsmeer;
- lijst met sociaal betrokken bedrijven die
zich inzetten voor bepaalde doelgroepen.
Informatie inwinnen over hoogte vacatievergoeding opgenomen in de gemeentelijke
begroting en mogelijkheden tot verhoging
van de vergoeding en dit bespreken met
Corry
Informeren of wettelijk is vastgelegd op
welke onderwerpen de ASD om advies
moet worden gevraagd
Navragen of de woonzorgvisie voortkomt uit
de visie ouderenzorg Zaanstreek-Waterland
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Verantwoordelijke
Allen

Hilda

Hilda
Richard
Hilda/Mark
Allen

Hilda/Richard

Hilda
Hilda
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Pm-lijst
Onderwerp
Functie adviesraad bespreken
Werving nieuwe leden
Workshop ‘denken vanuit de bewoners’ volgen
Afscheidsetentje met de leden die de ASD
hebben verlaten
Onderwerpen bespreken die genoemd worden in het overzicht van Fenna met thema’s
en agendapunten voor de Adviesraad Sociaal Domein 2021
Contact leggen met Adviesraden uit buurgemeenten

Planning
Na corona
Na corona
Na corona

Afgehandeld

Na corona
Na corona

Na corona
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