NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer
20 januari 2021
Via Teams
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Marjan Farjon – tijdelijk voorzitter
• Fenna Bolderheij
• Ria van Rooijen
• Adrie van Erp
• Richard Quakernaat
Afwezig
• Corry Stellema
• Ellen de Paauw
Namens gemeente Landsmeer:
• Hilda Chin-A-Tam
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
1. Opening en informele nadere kennismaking
Marjan opent, als tijdelijk voorzitter, de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom.
Speciaal welkom aan Adrie van Erp en Richard Quakernaat, die door gemeente Landsmeer
per 1 januari 2021 officieel benoemd zijn als lid van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).
Beide stellen zich even kort voor.
Ellen en Corry hebben zich afgemeld voor deze vergadering. Corry heeft samen met Fenna,
voorafgaand aan deze vergadering, een en ander op papier gezet.
2. Instemming met voorzitterschap Richard Quakernaat
Ellen, Ria en Marjan hebben gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten voor het voorzitterschap van de ASD. Zij stellen Richard Quakernaat voor als de meest geschikte kandidaat. Marjan vraagt of de leden hiermee akkoord gaan. Allen stemmen in met de benoeming
van Richard als voorzitter. Afgesproken wordt dat Marjan deze vergadering nog voorzit en
dat Richard deze taak bij de volgende vergadering op zich neemt. Op dit moment heeft de
Adviesraad geen secretaris. Marjan geeft dat zij de komende periode als tijdelijk secretaris
wil fungeren. Allen gaat hiermee akkoord.
3. Eventuele opmerkingen/adviezen over subsidiebeleid
De Adviesraad heeft een groot aantal stukken ontvangen. Adrie, Fenna en Corry hebben een
aantal vragen en opmerkingen op papier gezet. Marjan heeft deze pas vanmorgen naar de
gemeente gestuurd.
Een van de opmerkingen die wordt gegeven is dat het handig kan zijn om van alle verenigingen, die subsidie ontvangen, een tegenprestatie te vragen. Bijvoorbeeld in de vorm van het
beschikbaar stellen van een verenigingsgebouw of iets dergelijks. Echter, dit zit al in de verordening opgenomen. Dit is namelijk een van de voorwaarden waaraan verenigingen moeten
voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.
Is het mogelijk dat de ASD een overzicht ontvangt van deze activiteiten? Geantwoord wordt
dat deze activiteiten niet in de stukken vermeld staan. Het is ook niet de rol van de ASD om
de gemeente hierin te controleren. Als ASD kijk je naar het subsidiebeleid en of dat handvatten en mogelijkheden biedt richting de samenleving van Landsmeer op sportgebied, cultureel
en sociaal gebied. Wat er nu ligt is een goede verordening waarin de ondersteuning, voor de
mensen die dat nodig hebben, is geborgd.
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Genoemd wordt dat het belangrijk is om inzicht te krijgen in welke activiteiten er plaatsvinden, niet als controle, maar om te kijken waar aanvulling nodig is. Goed om onderscheid te
maken in de subsidieregeling sec en de activiteiten die gesubsidieerd worden, wel of niet
met resultaat.
De ASD maakt zich zorgen dat gemeente van plan is voor 2022 een bezuiniging van 0 tot
10% door te voeren in de subsidie. Dat kan grote gevolgen hebben op het sociale leven in
het dorp. Sociale cohesie is, juist in deze coronatijd, heel hard nodig. Verenigingen en het
sociale leven staan zwaar onder druk. In het verlengde daarvan hoopt de ASD dat er een
consistent beleid wordt gevoerd op het gebied van subsidies.
De bezuiniging is een taakstelling die is opgelegd door de gemeenteraad. Gemeente gaat nu
eerst in gesprek met grote subsidie-ontvangers om te kijken waar eventueel activiteiten verminderd kunnen worden, zodat ook minder subsidie nodig is.
Gemeente zou wellicht iets kunnen bieden aan vooral kleinere verenigingen op het gebied
van publiciteit. Daarnaast biedt de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) trainingen en cursussen aan, onder andere over hoe fondsen kunnen worden aangevraagd.
Door gemeente wordt ook gekeken of er nog coronagelden aan instellingen beschikbaar
worden gesteld. Dit zullen geen grote bedragen zijn, maar hierbij gaat het meer om bijvoorbeeld het kwijtschelden van accommodatie huur om op die manier kunst, cultuur en dergelijke te helpen in coronatijd.
Het verenigingsleven in Landsmeer moet je koesteren. Als je als gemeente gaat bezuinigen
dan geeft dit extra druk op de verenigingen en zou dit ervoor kunnen zorgen dat het ‘dorpse’
verdwijnt. Daar moet je als gemeente voor waken.
Afgesproken wordt dat Fenna een eerste opzet maakt voor het advies aan de gemeente. Zij
neemt daarin de opmerkingen, die tijdens deze vergadering zijn gemaakt, mee, alsmede de
opmerkingen die reeds door de ASD-leden op papier zijn gezet. Adrie vult het aan en stuurt
het rond aan de ASD. Na goedkeuring wordt het advies naar de gemeente gestuurd.
Het streven is om vóór 31 januari aanstaande een reactie aan gemeente te sturen.
4. Onderwerpen voor de volgende vergaderingen
Mogelijke onderwerpen voor de volgende vergaderingen zijn:
• Interne begroting ASD;
• Verhoging vacatievergoeding (tegelijkertijd met interne begroting ASD behandelen);
• Sfeer Middelpunt en evaluatie klanttevredenheid;
• Huishoudelijke hulp via Wmo in coronatijd;
• Huisvesting ouderen;
• Gevolgen van corona voor mensen in de bijstand.
Hilda geeft aan dat begin februari in haar team besproken wordt welke beleidsstukken op
de agenda komen. Zodra de planning bekend is deelt zij dit met de ASD.
Afgesproken wordt dat Marc van Gogh bij iedere vergadering een half uurtje aanschuift.
Hilda nodigt hem uit en geeft de agendapunten voor de komende vergadering aan hem
door.
Geconstateerd wordt dat het van groot belang is dat de Adviesraad Sociaal Domein weer
echt een team wordt. In dit verband kan het helpen om eerder te vergaderen dan in eerste
instantie gepland stond. Besloten wordt daarom dat een extra vergadering wordt gepland
op woensdag 3 februari aanstaande. Aanvang 19.30 uur. Hilda zorgt voor een Teams-link.
Onderwerpen van gesprek zijn:
• Effecten van corona op huishoudelijke hulp/armoede;
• Huisvesting ouderen;
• Evaluatie klanttevredenheid Middelpunt.
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5. Notulen 16 september 2020
Tekstueel en naar aanleiding van:
Blz. 1, agendapunt 1, 2e alinea: toevoegen ‘De Adviesraad zou een luis in de pels van het
college moeten zijn’.
Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
De actielijst wordt tijdens de volgende vergadering aangepast.
6. Rondvraag
Ria geeft aan dat zij gaat verhuizen en buiten Landsmeer gaat wonen. Zij zal dus stoppen
als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Wellicht dat ze nog even via Teams afscheid
neemt op 3 februari. Hilda stuurt haar de Teams-link voor deze vergadering toe.
Ria wijst op de evaluatie klanttevredenheid Middelpunt die zij eind november heeft ontvangen. Dit wordt ook geagendeerd om in de volgende vergadering met de teammanager Sociaal Domein te bespreken. Ria stuurt het document nogmaals door aan de ASD.
Richard bedankt Marjan voor de wijze waarop zij in de afgelopen periode de rol als voorzitter
heeft ingevuld.
7. Afsluiting
Marjan sluit om 20.45 uur de vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 3 februari om 19.30 uur via Teams.
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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

16

20 januari 2021

17

20 januari 2021

18

20 januari 2021

19

20 januari 2021

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
Advies subsidiebeleid:
opzet maken en naar Adrie sturen
aanvullen en naar ASD sturen
na goedkeuring door ASD vóór 31 januari
2021 aan gemeente sturen
Zodra de planning 2021 bekend is, dit delen
met de ASD
Teams vergadering ASD plannen 3 februari
2021
Marc van Gogh uitnodigen voor de ASD
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Verantwoordelijke
Margot
Marjan
Margot/Ria
Margot
Ria
Nelleke
Hilda
Hilda
Marjan
Fenna
Hilda
Hilda
Hilda

Margot
Hilda

Fenna
Adrie
Fenna/Adrie
Hilda
Hilda
Hilda
4

20

20 januari 2021

vergadering van 3 februari 2021 de te bespreken onderwerpen aan hem doorgeven
Evaluatie klanttevredenheid Middelpunt aan
ASD sturen
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Ria

5

Pm-lijst
Onderwerp
Werving nieuwe leden

Planning
na de zomer 2021
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Afgehandeld
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