NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Landsmeer
7 december 2021
Via Teams
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Richard Quakernaat – voorzitter
• Marjan Farjon
• Fenna Bolderheij
• Corry Stellema
• Ellen de Paauw
Gasten
• Jack Lok
• Milou Haggenburg
• Bart Knibbe
• Thijs Bos
Namens gemeente Landsmeer:
• Hilda Chin-A-Tam
• Mark van Gogh (van 19.30 tot 20.05 uur)
• Nelleke Tooren (van 19.30 tot 21.05 uur)
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.40 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Speciaal
welkom aan de aspirant leden die vandaag voor het eerst een vergadering van de ASD bijwonen.
2. Onderwerpen met Mark van Gogh
Mark stelt zich kort voor waarna hij de stand van zaken met betrekking tot de diverse beleidsvelden binnen het Sociaal Domein met de ASD doorneemt.
Gezondheidszorg
Samen met de GGD wordt op dit moment bekeken hoe gemeente Landsmeer en GGD de
contacten met elkaar kunnen verbeteren en in de toekomst met elkaar willen samenwerken.
Een van de leden vraagt of gemeente Landsmeer hierin bepaalde wensen heeft. Mark licht
toe dat het hierbij niet om wettelijke taken van de GGD gaat, maar om contracttaken. Dat zijn
de taken die ze extra doen, bijvoorbeeld op het gebied van opvoedondersteuning. Voor ouders wordt er op dit gebied bijvoorbeeld een onlinetraining georganiseerd hoe zij het gesprek
met hun kinderen aan kunnen gaan, als die bijvoorbeeld te veel alcohol gebruiken. Het middelengebruik van jongeren in Landsmeer zou zorgwekkend kunnen zijn. Gemeente Landsmeer ziet graag dat dit opgepakt wordt.
Gevraagd wordt of er een bepaalde manier is om deze doelgroep te bereiken. Mark antwoordt dat het in eerste instantie een generieke oproep is geweest. Van belang is om met
elkaar te zoeken naar de juiste manier om deze doelgroep te bereiken. Tips hiervoor zijn
welkom.
Onderwijs
Vorige week is met de gemeenteraad gesproken over de uitgangspunten met betrekking tot
onderwijshuisvesting. Gemeente gaat nu in gesprek met de (Opspoor) scholen om een
twaalfjarige planning te maken met betrekking tot huisvesting van scholen. Naar verwachting
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komt er in de eerste helft van 2022 (mei/juni) een beleidsstuk hierover. Dit wordt ook ter advies voorgelegd aan de ASD.
Daarnaast heeft gemeente Landsmeer geld gekregen voor het Nationaal programma onderwijsachterstanden. Samen met de scholen wordt bekeken hoe dit te besteden. Het thema
hierbij zal zijn ‘ontmoeten van kinderen’.
Wmo
Op dit moment zijn er geen wachtlijsten. Iedereen die een melding doet, wordt op korte termijn gesproken.
Jeugd
Ditzelfde geldt ook bij jeugdhulp.
De aanbesteding inkoop specialistische jeugdhulp is rond. Gemeente is nu bezig met het implementeren hiervan. Op 1 januari 2022 gaan de nieuwe contracten in.
Participatiewet
Gemeente zit qua aantallen bijstandsmensen weer op hetzelfde niveau als voor corona (rond
de 115). Statushouders maken nog steeds een groot deel uit van de bijstandspopulatie.
Er is een enquête onder ondernemers in Landsmeer gedaan in welke mate die ondersteuning nodig hebben. Het grootste deel van de ondernemers heeft de ‘oude’ taken weer op
kunnen pakken, maar dat geldt niet voor alle ondernemers.
Algemeen
De gemeenteraad heeft de korting (10%) op de subsidies doorgezet. Dit proces wordt nu,
ook met alle instellingen, afgerond. Over een paar weken komt in het college aan de orde
hoe dit gegaan is.
Een van de ASD-leden stelt de vraag of er contact is met de huisartsen. Er gaan namelijk geluiden dat het moeilijk is om doorverwezen te worden naar psychologische hulp. Dit zou ook
het geval zijn bij jeugd. Mark geeft aan dat, als het niet lukt om tijdig hulp te krijgen van ‘Level’, er vaak andere organisaties zijn waar men terecht kan en waar geen wachtlijsten zijn.
Landsmeer beschikt ook over een ambulant hulpverlener (20 uur per week), die soms heel
snel kan inspringen, als dat nodig is.
Vrijwilligers
De nota vrijwilligerswerk stond in de eerste instantie gepland voor het vierde kwartaal 2021.
Dit is doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2022. Een van de leden vraagt of dit nog
steeds zo in de planning staat. Mark geeft aan dat inderdaad het geval is. Er is een nieuwe
beleidsmedewerker, die dit onderwerp gaat oppakken.
De voorzitter bedankt Mark voor zijn bijdrage waarna hij de vergadering verlaat.
3. Kennismaking potentieel nieuwe leden ASD
Milou Haggenburg, Jack Lok, Bart Knibbe en Thijs Bos zijn voorgedragen voor benoeming in
de Adviesraad Sociaal Domein. Zodra dit in het college van b&w is behandeld, worden zij
benoemd. Zij ontvangen een officiële brief van de gemeente over hun benoeming.
Allen stellen zich even kort voor.
4. Nieuwe wet inburgering
De ASD heeft het document ‘Nieuwe Wet Inburgering gemeente Landsmeer ontvangen. Met
behulp van de presentatie ‘nieuwe wet inburgering presentatie (002)’, die Nelleke T. heeft
gemaakt en die tijdens de vergadering wordt gedeeld, wordt doorgenomen wat in het document is opgenomen.
Een vraag wordt gesteld of de inburgeraars, waar mee is gesproken, dezelfde mensen zijn
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die zich via Ellen hiervoor hebben aangemeld. Dit is inderdaad het geval. Het is de bedoeling
om van hun ervaringen te leren. Er zullen ook gesprekken gevoerd worden met de inburgeraars die het nieuwe traject ingaan.
In Landsmeer zijn twee inburgeringsconsulenten aangenomen. Hierbij wordt samen opgetrokken met gemeente Waterland.
Inburgering dient, volgens de wet, binnen drie jaar te worden afgerond.
Gevraagd wordt naar de ervaringen van de lokale activiteiten. Die ervaringen zijn, volgens
gemeente, positief. Wellicht wordt daar echter niet de gehele doelgroep aan inburgeraars bereikt. Daarom is het nodig om te blijven werven voor vrijwilligers en er aandacht voor te blijven vragen. Dat zou een standaard boodschap worden die de consulenten meenemen, en
wordt onderdeel van het plan van aanpak.
Door de ASD wordt aandacht gevraagd voor Nieuwe Buren. Dit is een maandelijkse bijeenkomst waar men kennis kan maken met de Nederlandse cultuur. Daarnaast zijn ook vrijwilligers van de kerk op taalgebied bezig met de statushouders.
Gedurende de komende anderhalf jaar zal een pilot gedraaid worden op basis van dit voorstel. Bijstellen is mogelijk op basis van ervaringen.
Gevraagd wordt of er een plan is voor de monitoring en evaluatie. Nelleke T. geeft aan dat
dit wordt gedaan aan de hand van cijfers en de ervaringen van de inburgeraars. Een specifiek plan hiervoor moet nog verder worden uitgewerkt.
Met betrekking tot psychische klachten van statushouders wordt Mindfit genoemd. Gevraagd
wordt welke oplossing er is voor complexe problematiek waar gezinnen van statushouders
vaak mee te maken hebben? Geantwoord wordt dat het hierbij belangrijk is dat men goed
doorgeleid wordt naar Middelpunt, waar naar zo goed mogelijke oplossingen kan worden gekeken of waar men kan worden doorverwezen naar meer specialistische hulp.
Als suggestie wordt door een van de leden aangegeven om in te zetten op meer informele
activiteiten, om zo meer integratie te bewerkstelligen. In hoeverre heeft Landsmeer zicht op
samenwerkingsverbanden/initiatieven met sportverenigingen of buurtkroegen en dergelijke?
Nelleke T. geeft aan dat bij de bijzondere bijstand er mogelijkheden zijn, voor elke inwoner
met een laag inkomen, om aan te sluiten bij een sportvereniging.
Tijdens de vergadering wordt de suggestie gedaan om een Club Promotie Dag voor statushouders te organiseren, op dezelfde manier als dit voor basisscholen werd georganiseerd,
en waarbij kinderen een hele dag verschillende sporten kunnen proberen. Een dergelijke actie zou het sporten wat meer laagdrempelig kunnen maken. De voorzitter geeft aan dat al
eerder de actie is genomen om kinderen van statushouders gratis zwemlessen aan te bieden.
Afgesproken wordt dat een eerste opzet wordt gemaakt voor een reactie aan de gemeente
over dit onderwerp. De reactie moet vóór eind december 2021 naar gemeente worden verzonden. Richard maakt een opzet, stuurt dit aan de andere leden en houdt zich aanbevolen
voor aanvullingen.
De voorzitter bedankt Nelleke T. voor haar toelichting op dit onderwerp, waarna zij de vergadering verlaat.
5. Lidmaatschap Koepeladviesraden
Besloten wordt het lidmaatschap van de Koepeladviesraden het komende jaar door te laten
lopen. De nieuwe leden worden geadviseerd om zich hiervoor aan te melden.
6. Vergaderschema 2022
Met betrekking tot het vergaderschema wordt besloten geen vergadering in december te
plannen en in augustus, optioneel, een extra vergadering aan het schema toe te voegen.
Daarnaast wordt voorgesteld de vergaderdag te verschuiven van de woensdag naar de
dinsdag en alle vergaderdata in het schema met een dag te vervroegen. Ellen maakt een
nieuw vergaderschema. Overigens moet de ASD wel de vrijheid hebben om een vergadering
te annuleren, als er geen onderwerpen zijn.
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7. Ongevraagd advies Eenzaamheid
Er is een concept reactie naar de gemeente opgesteld. Daarin zijn drie punten opgenomen,
waarvan een al is aangepast en een door de tijd achterhaald. Richard past de tekst in de reactie aan en stuurt het daarna naar de gemeente.
8. Vacatievergoeding ASD
Bij de gemeente is het verzoek gedaan om de vacatievergoeding per 1 januari 2022 te verhogen van € 30,00 naar € 50,00, gelijk aan het bedrag dat in de naburige gemeenten wordt
gehanteerd. De reactie van de gemeente hierin wordt afgewacht.
9. Evaluatie Zoete Inval
Vanuit de Zoete Inval en Samenmeer is een evaluatieverslag gemaakt. Richard geeft hierop
een toelichting. Elke woensdag komt er een groep mensen in de Zoete Inval bijeen. Dit loopt
ook in de coronatijd gewoon door, mensen worden gecontroleerd op de QR-code.
Een andere activiteit in de Zoete Inval is Resto van Harte. Dit is positief ontvangen en zal
ook in 2022 worden voortgezet en door de gemeente financieel worden ondersteund.
Een van de ASD-leden doet de suggestie om dit uit te breiden naar de zaterdag of de zondag. Op dit moment is dit niet aan de orde, maar een en ander is wellicht mogelijk omdat een
groot aantal vrijwilligers zich bij Resto van Harte heeft aangemeld.
De evaluatie van de Zoete Inval is reeds gepubliceerd in de nieuwsbrief van de gemeente.
10. Terugblik workshop 16 november 2021
Aangegeven wordt dat de workshop een laagdrempelige en goede manier was om inzicht te
krijgen in de taken van de Adviesraad Sociaal Domein. Een van de leden vond het iets te
haastig met te veel informatie in te korte tijd. De locatie was bijzonder goed.
Een aantal aandachtspunten zijn meegegeven. Afgesproken wordt om dit voor de volgende
vergadering te agenderen. Richard heeft van de trainer een reactie ontvangen. Dit deelt hij
met de ASD.
11. Ingekomen post
De ASD heeft een bericht ontvangen dat, op verzoek van Zaanstreek Waterland, de GGD
Amsterdam een opdracht heeft ontvangen om te onderzoeken of het pgb (persoonsgebonden budget) eerlijk gebruikt wordt. Aan diverse partijen, waaronder de ASD, is gevraagd een
vragenlijst hiervoor in te vullen en vóór 16 december aanstaande terug te sturen. Marjan
stuurt de vragenlijst door aan de ASD-leden.
Richard heeft bij Mark van Gogh de vraag uitgezet over hoeveel mensen het gaat in Landsmeer. Zodra hierover een reactie van hem is ontvangen, wordt besloten of de vragenlijst wel
of niet wordt ingevuld.
12. Notulen 20 oktober 2021
Tekstueel en inhoudelijk.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt bijgewerkt.
Met betrekking tot het actiepunt over schuldhulpverlening geeft Jack aan dat hij de presentatie ‘van schulden naar kansen’ heeft bijgewoond. Hij heeft hiervan een boekwerk met conclusies ontvangen. Marjan is hierin geïnteresseerd. Jack brengt dit boekwerk bij haar langs.
13. Onderwerpen volgende vergadering (18 januari 2022)
De onderwerpen voor de vergadering zijn:
• Verordening leerlingenvervoer;
• Uitkomsten workshop (onder andere de aandachtspunten, inwerken nieuwe leden, verdeling aandachtsgebieden, hoe zijn de signalen vanuit de gemeenschap op te vangen);
• Werkwijze bij adviesaanvragen, hoe wil de ASD stukken aangeleverd zien.
14. Rondvraag
Dit is de laatste vergadering van Corry. Zij draagt haar taken als penningsmeester over aan
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Ellen. De voorzitter bedankt haar hartelijk voor haar inzet voor de ASD van de afgelopen jaren. Corry geeft aan het werk voor de ASD altijd met veel plezier te hebben gedaan. Zij bedankt de leden voor het vertrouwen en verwacht dat, met de nieuwe leden erbij, de ASD
weer een goed team wordt, waar mooie dingen uit voortkomen. Een afscheidsetentje met
Corry wordt op een later moment gepland.
Met betrekking tot de nieuwe wet inburgering wordt door een van de leden aangegeven dat
de tijd, die gebruikt is voor de presentatie, beter benut had kunnen worden voor het stellen
van vragen. Als de presentatie, die een samenvatting van het hoofddocument is, vooraf naar
de ASD zou zijn gestuurd, of het hoofddocument voorzien zou zijn van een management
samenvatting, dan zou men tijdens de vergadering meer gerichte vragen kunnen stellen. Afgesproken wordt om de wijze waarop de stukken aangeleverd worden, te agenderen voor de
volgende vergadering.
Corry vraagt of er door de ASD-leden kosten gemaakt zijn dit jaar ten behoeve van de ASD.
Fenna laat haar dit zo spoedig mogelijk weten. Zodra dit bekend is stellen Corry en Ellen het
financieel jaarverslag op.
Marjan en Richard zorgen voor het jaarverslag van de ASD.
15. Afsluiting
De vergadering wordt om 22.05 uur gesloten.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 18 januari 2022 om 19.30 uur in het
gemeentehuis Landsmeer
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Actielijst
Nr.
1

Datum
19 mei 2021

2

20 oktober 2021

3

20 oktober 2021

4

7 december 2021

5

7 december 2021

6

7 december 2021

7

7 december 2021

8

7 december 2021

9

7 december 2021

10

7 december 2021

11

7 december 2021

12

7 december 2021

13

7 december 2021

14
15

7 december 2021
7 december 2021

Actie
Op korte termijn contact opnemen met de
gemeente over verhoging vacatievergoeding en terugkoppeling bij de ASD
Informeren of de ASD een rol heeft bij de
Omgevingsvisie
Checken of, net als in Amsterdam, in Landsmeer mensen in de schuldhulpverlening in
eerste instantie een ‘time out’ krijgen
Een afspraak wordt gepland met de interimvoorzitter van de Seniorenraad. Terugkoppeling hiervan in de volgende vergadering
Eerste opzet maken inzake een reactie aan
gemeente over de nieuwe wet inburgering
en aan de ASD leden sturen.
Opmerkingen en aanvullingen van de leden
zijn welkom.
Aanmelden voor de informatie van de Koepeladviesraden
Vergaderschema 2022 aanpassen en rondsturen
Ongevraagd advies inzake eenzaamheid
aanpassen en aan de gemeente sturen
Reactie van de trainer workshop 16 december delen met de ASD
Bericht over onderzoek pgb doorsturen aan
de ASD-leden. Zodra de reactie van Mark is
ontvangen, beoordelen of de ASD hieraan
meewerkt
Boekwerk met conclusies naar aanleiding
van de presentatie ‘van schulden naar kansen’ naar Marjan brengen
Te zijner tijd afscheidsetentje plannen met
Corry
Aan Corry laten weten of er kosten zijn gemaakt voor de ASD
Financieel jaarverslag ASD opstellen
Jaarverslag ASD opstellen
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Verantwoordelijke
Richard
Richard
Thijs/Marjan
Richard
Richard

Jack, Milou, Thijs, Bart
Ellen
Richard
Richard
Marjan
Allen
Jack
Richard
Fenna
Corry/Ellen
Richard/Marjan
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Pm-lijst
Onderwerp
Contact leggen met Adviesraden uit buurgemeenten
Brainstormsessie organiseren inzake:
- eventueel beleid toenemend aantal tachtigplussers binnen Landsmeer;
- lijst met sociaal betrokken bedrijven die zich
inzetten voor bepaalde doelgroepen.
Hierbij ook het Nabuurschap meenemen.
Seniorenraad hierbij uitnodigen
Zorgen omtrent de Zoete Inval meenemen
richting SamenMeer en de Zoete Inval.
Terugkoppelen hoe de maaltijden op woensdag, in samenwerking met Resto van Harte,
de komende periode gaan lopen

Planning
2022

Afgehandeld

2022

2022
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