NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer
16 september 2020
Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Marjan Farjon – tijdelijk voorzitter
• Margot Witteveld
• Corry Stellema
• Ellen de Paauw
• Fenna Bolderheij
• Ria van Rooijen
Afwezig
• Ada van Toorenenburg
Namens gemeente Landsmeer (vanaf 20.05 uur):
• Hilda Chin-A-Tam
• Marc van Gogh
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
Om 20.05 uur sluiten Marc van Gogh en Hilda Chin-A-Tam aan bij de vergadering.
1. Kennismaking met Marc van Gogh
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein stellen zich kort en bondig voor.
Marc van Gogh is per 1 november 2019 de nieuwe teammanager Sociaal Domein. Hij is
eindverantwoordelijk voor de jeugdwet, de participatiewet en de Wmo, zowel voor het beleid
als de uitvoering.
Marc geeft aan dat hij, indien gewenst, regelmatig een kwartiertje bij de Adviesraad Sociaal
Domein kan aanschuiven om een en ander toe te lichten.
Mening wethouder over positie van de Adviesraad Sociaal Domein (onafhankelijk of cocreatie)
Marjan vraagt wat voor soort Adviesraad Sociaal Domein de gemeente wenst. Een onafhankelijke Adviesraad of meer in de vorm van een co-creatie.
Het antwoord van de teammanager is dat het de bedoeling is dat de Adviesraad gevraagd en
ongevraagd advies geeft om daarmee te voorkomen dat gemeente zaken over het hoofd
ziet. De Adviesraad zou ‘een luis in de pels van het college’ moeten zijn. Als de Adviesraad
in co-creatie wil werken, dan zou dat mogelijk moeten zijn, maar het is niet iets dat gemeente
per se wenst. Gemeente heeft een bepaalde planning. De Adviesraad vraagt daarover geïnformeerd te worden zodat de Adviesraad zich daarop kan voorbereiden.
In aansluiting daarop vraagt de Adviesraad welke onderwerpen er voor de gemeente op het
programma staan de komende periode.
De teammanager geeft aan dat de volgende onderwerpen op de agenda staan:
• Evaluatie van Meerjarenbeleidsplan ‘Het werkt’.
Het is de bedoeling dat de evaluatie eind oktober wordt opgeleverd. Daarbij wordt gekeken in welke mate de acties, die uitgezet zijn in de tijd, zijn gehaald. Het idee is om het
aan de raad aan te bieden met een deel tekst en een visuele vertaling. De teammanager
vraagt de Adviesraad te reageren op de teksten zodat alles in één pakket kan worden
aangeboden aan het college. De teammanager geeft daarbij aan dat het ook een verdeeld
advies kan zijn dat vanuit de Adviesraad komt. Het hoeft niet altijd unaniem te zijn. Marjan
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vraagt of er ook een werkplan bij ‘Het werkt’ zit. Geantwoord wordt dat er achterin een lijst
zit met actiepunten. De teammanager hoopt begin volgende week de tekst naar de Adviesraad te sturen. De Adviesraad zal dit in een werkgroepje doornemen en daarop reageren. Dit punt wordt dan voor de volgende vergadering van de Adviesraad geagendeerd.
• Inkoop van (specialistische) jeugdhulp
Margot vraagt of het klopt dat er begin volgend jaar een nieuw beleidsplan over jeugdhulp
moet komen. Marc geeft aan dat het kan zijn dat dit ondervangen wordt in het Meerjaren
Beleidsplan waar jeugdhulp een onderdeel van is. Hilda checkt dit en komt hierop terug.
Marc licht toe dat de inkoop in regionaal verband zal plaatsvinden. Gemeente Amsterdam
is op specialistisch jeugdhulp zijn eigen weg gegaan en gaat met een aantal aanbieders
van jeugdhulp werken. Elke jeugdaanbieder krijgt een hoeveelheid geld en daarvoor moet
alle hulp worden geboden.
Zaanstreek Waterland heeft ervoor gekozen om niet in die verandering mee te gaan.
Landsmeer kiest ervoor om in de groep bij Zaanstreek Waterland te blijven. De argumentatie van de wethouder daarbij was ‘we doen het nog niet zo heel lang dus waarom wisselen’. Marc weet niet of over dit onderwerp advies aan de Adviesraad gevraagd wordt omdat het zo specialistisch is. In december komt het in de raad, maar ook daar komt het als
mededeling. Margot noemt dat in het verleden de leden van diverse Adviesraden in de regio ook bij bijeenkomsten aanwezig waren waar centraal werd ingekocht.
Hilda zal bij Marit informeren hoe een en ander geregeld is en komt hierop terug.
De teammanager geeft aan dat er altijd hulp verstrekt wordt als dat nodig is, ondanks het
feit dat er begrotingstekorten zijn. Het aantal kinderen dat hulp nodig heeft is gegroeid.
Een van de maatregelen die mogelijk genomen zou kunnen worden is om bepaalde instellingen te maximaliseren qua budget. Instellingen moeten namelijk zelf kritischer worden of
zij de instelling zijn die aan zet is.
Marc geeft aan ook nieuwsgierig te zijn naar hoe de werkwijze van Amsterdam gaat werken, omdat je daar als gemeente veel van kan leren.
• Evaluatie subsidiebeleid
Dit komt in december in de raad.
Mening wethouder over ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe voorzitter voor de Adviesraad Sociaal Domein
Bij de training van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein is gesproken over waar een
nieuwe voorzitter van de Adviesraad aan zou moeten voldoen en is een lijst opgesteld met
competenties die daarbij van belang zijn. De tijdelijk voorzitter vraagt zich af of het mogelijk
is dat gemeente hulp biedt bij het zoeken naar een nieuwe voorzitter.
De teammanager geeft aan dat de Adviesraad wellicht tijdelijk gebaat zou zijn bij een goede
procesbegeleider en zou het niet vreemd vinden als de Adviesraad de gemeente vraagt om
te helpen iemand te vinden om de boel op de rit te zetten. Gemeente heeft uiteindelijk ook
belang bij een goed functionerende Adviesraad.
De Adviesraad zou, als daar consensus over is, dit verzoek bij de gemeente neer moeten
leggen en daarbij aangeven wat er precies nodig is. Met een dergelijke persoon kan dan ook
de discussie gevoerd worden wat voor soort raad de Adviesraad wil zijn.
Afgesproken wordt dat de Adviesraad dit verder bespreekt en er bij de teammanager op terug komt.
Hierna verlaat de teammanager Sociaal Domein de vergadering.
In het verslag van de training op 19 augustus staan punten genoemd waar een voorzitter aan
zou moeten voldoen. Deze lijst wordt doorgenomen en daaruit worden de volgende punten
geselecteerd:
• Moet gevoel/interesse hebben in sociale problematiek;
• Moet een stevige persoonlijkheid zijn die naar de gemeente toe stevig in zijn/haar schoenen staat;
• Moet goed kunnen sturen en hoofd- en bijzaken kunnen scheiden;
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• Moet tactisch, respectvol en duidelijk zijn en moet mensen durven aanspreken;
• Moet ervaring hebben met leiding geven en met het omgaan met processen.
Afgesproken wordt dat Marjan de teammanager Sociaal Domein schriftelijk vraagt om hulp
bij het zoeken naar een dergelijke voorzitter en in haar verzoek de bovenstaande punten
meeneemt.
2. Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Landsmeer 2018
De verordening is uit 2018, dus een aanpassing hierop is niet nodig.
3. Mededelingen/ingekomen post
Er zijn geen ingekomen stukken.
Fenna geeft aan dat op de website van de gemeente niet de juiste namen van de leden van
de Adviesraad genoemd staan. Zij maakt een lijst met de juiste gegevens en stuurt dit aan
Hilda. Daarnaast staan niet alle verslagen van de vergaderingen op de website. Ook het
jaarverslag ontbreekt. Hilda checkt dit en vult dit zo nodig aan.
Ria geeft aan dat zij een nieuw telefoonnummer krijgt. Zij zal dit nummer zo spoedig mogelijk
doorgeven aan de leden van de Adviesraad.
Ellen en Corry hebben een webinar gevolgd over stemmen voor mensen met een beperking
en stemmen in coronatijd. Dit had een mooie aanleiding kunnen zijn voor een ongevraagd
advies. Inmiddels is echter op Prinsjesdag genoemd dat er geen extra geld naar gemeenten
gaat voor stemmen in coronatijd. Er was veel aandacht voor het stemmen op maat. Het was
een interessant webinar. Wellicht is het goed om te zijner tijd te volgen hoe gemeente een en
ander communiceert naar de burgers.
Ria las dat de overkoepelende organisatie van WO scholen in Amsterdam een advies hebben uitgebracht om de Amsterdamse kinderen voorrang te verlenen. De wethouder van
Landsmeer heeft hierover meteen een brief aan Amsterdam gestuurd. Gemeente heeft het
dus al opgepakt. Tevens is er een petitie gestart.
4. Notulen 24 juni 2020
Tekstueel en naar aanleiding van:
Blz. 3, 4e alinea:
Door Manon Tijssen zou bij de collega onderwijs nagevraagd worden of er in Landsmeer een
reiskostenregeling is voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan.
Manon is echter niet meer werkzaam in Landsmeer, dus Hilda pakt dit op.
Blz. 5, agendapunt 7, Quick scan mantelzorg:
Ada had in de vorige vergadering gevraagd aan de leden om de aanpassingen aan haar te
sturen. Wordt het stuk nu alsnog aan de gemeente gestuurd? Afgesproken wordt om het
stuk naar de gemeente te sturen, en daarbij aan te geven dat niet alle leden achter het advies staan. Margot vraagt Ada om de laatste versie en stuurt deze, met de kanttekening dat
niet alle leden achter het advies staan, aan de gemeente.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de actielijst:
De vragenlijst die is uitgezet voor de Wmo-doelgroep is exclusief de mensen die een gehandicaptenparkeerkaart hebben, tenzij deze mensen ook een andere Wmo-voorziening hebben.
Er wordt door elke zorgregisseur gemiddeld twee keukentafel-gesprekken gevoerd. Er zijn
vier zorgregisseurs in Landsmeer.
De actielijst wordt aangepast.
5. Agendapunten volgende vergadering (21 oktober 2020)
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•

meente. Een reactie hierop wordt voorbereid in een werkgroep (Marjan en Ria). Aan allen het verzoek om naar Marjan en Ria op het stuk te reageren.
Hoe gaat gemeente om met de problematiek als gevolg van Covid-19. De Adviesraad
formuleert vragen. De wethouder wordt uitgenodigd voor de vergadering van 18 november aanstaande om de vragen te beantwoorden.

6. Rondvraag
De volgende vergadering zal wederom tijdelijk voorgezeten worden door Marjan.
Ellen geeft aan dat zij waarschijnlijk niet aanwezig kan zijn bij de volgende vergadering.
7. Afsluiting
De voorzitter sluit om 21.40 uur de vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 21 oktober 2020 om 19.30 uur.
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Actielijst
Nr.
1

Datum
18 september 2019

2

23 oktober 2019

3

15 januari 2020

4

24 juni 2020

5

24 juni 2020

6

16 september 2020

7

16 september 2020

8

16 september 2020

9

16 september 2020

10

16 september 2020

11

16 september 2020

12

16 september 2020

13

16 september 2020

14

16 september 2020

15

16 september 2020

Actie
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
Verder uitwerken ongevraagd advies preventief jeugdbeleid
Ontwikkelingen Veilig thuis te zijner tijd
agenderen voor een ASD vergadering
Advertentietekst mbt nieuwe leden aanpassen en acties opvolgen
Verslag van de training met Koepeladviesraden Sociaal Domein 19-8-2020 naar Hilda sturen
Checken of nieuw beleidsplan over jeugdhulp wordt ondervangen in het Meerjaren
Beleidsplan
Bij Marit navragen hoe een en ander geregeld is met inkoop specialistische jeugdhulp
Schriftelijk verzoek aan gemeente doen om
hulp bij het vinden van een nieuwe voorzitter
Lijst met namen leden Adviesraad aan Hilda doorgeven
Juiste namen leden Adviesraad op de website toevoegen
Checken of alle verslagen, inclusief jaarverslag, op de website staan en zo nodig
toevoegen
Navragen bij collega onderwijs of er een
reiskostenregeling is in Landsmeer voor
kinderen die naar het voortgezet onderwijs
gaan
Het meest recente document ‘advies mantelzorg en respijtzorg’ bij Ada opvragen en
aan gemeente sturen
Wethouder uitnodigen voor de vergadering
van de Adviesraad op 18 november 2020
inzake problematiek als gevolg van Covid19 in Landsmeer
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Verantwoordelijke
Margot
Marjan
Margot/Ria
Margot
Ria
Nelleke
Hilda
Hilda
Marjan
Fenna
Hilda
Hilda
Hilda

Margot
Hilda
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Pm-lijst
Onderwerp
Werving nieuwe leden

Planning
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