NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Landsmeer
14 juni 2022
Gemeentehuis Landsmeer
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Richard Quakernaat – voorzitter
• Thijs Bos, secretaris a.i.
• Marjan Farjon
• Fenna Bolderheij
• Ellen de Paauw
• Jack Lok
• Bart Knibbe
Afwezig
• Milou Haggenburg
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
Namens gemeente Landsmeer:
• Nelleke Tooren
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Milou Haggenburg en Mark van Gogh zijn afgemeld voor deze vergadering.
2. Presentatie Sociaal Domein
In verband met de afwezigheid van Mark van Gogh, wordt dit agendapunt doorgeschoven
naar de volgende vergadering, op 12 juli 2022.
3. Vrijwilligersbeleid
Bart en Fenna hebben een gesprek gehad met Natasja Steur over het Vrijwilligersbeleid en
zijn via haar in contact gekomen met Merel van Meerkerk van de Vrijwilligerscentrale, die
zich in Landsmeer bezighoudt met het vrijwilligerswerkbeleid en die diverse organisaties op
dit punt ondersteunt.
Volgens de ASD zou de gemeente haar uitgangspunten kenbaar moeten maken op het gebied van het Vrijwilligersbeleid. Daarbij hoort een duidelijke strategie en bijbehorende beleid.
Daarnaast zijn er ook wettelijke eisen waaraan de gemeente gehoor moet geven. Afgesproken wordt dat de ASD een ongevraagd advies opstelt met daarin de punten opgenomen die
de ASD belangrijk vindt in het kader van het Vrijwilligersbeleid. Dit zijn onder andere:
• er zou meer op het gebied van burgerparticipatie en Nabuurschap moeten komen;
• er zou, naast het bestaande vrijwilligerswerk, ook nieuw vrijwilligerswerk ontwikkeld kunnen worden, als voorbeeld wordt genoemd de energiecoach. Nelleke T. geeft aan dat
hier professionele formatie voor wordt berekend. Deze persoon wordt opgeleid;
• de participatiewet is een valkuil. Mensen met een uitkering moeten vrijwilligerswerk doen,
bijvoorbeeld ouderenwerk.
• de scheidslijn tussen professionele zorg en vrijwilligerswerk is niet altijd even duidelijk;
• het zou een breed en geïntegreerd geheel moeten worden;
• hoe kan de gemeente stimuleren dat er weer meer vrijwilligers bijkomen. Tijdens de coronacrisis hebben veel vrijwilligers zich namelijk teruggetrokken;
• inzet van ervaringsdeskundigheid moet onderdeel zijn van het vrijwilligersbeleid.
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na, Bart en Thijs) via asdlandsmeer@gmail.com. De werkgroep verwerkt dit in een concept
(ongevraagd) advies aan het college van Landsmeer. Het Vrijwilligersbeleid wordt opnieuw
geagendeerd voor de vergadering van 12 juli aanstaande zodat het conceptadvies kan worden besproken. Nadat dit besproken is wordt besloten of, voorafgaand aan aanbieding van
het ongevraagd advies aan de gemeente, een overlegmoment met Natasja Steur gewenst is.
Dit laatste mag de onafhankelijkheid van de ASD niet in de weg staan.
4. Facebookpagina ASD
Een aantal berichten is op de Facebookpagina van de ASD geplaatst, onder andere een poll
over vrijwilligerswerk. Deze poll is ook gedeeld met de Facebookpagina ‘Je bent Landsmeer
als….’. Opgenomen daarbij is dat dit een onderwerp is dat vanavond geagendeerd staat.
Men is uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Door regelmatig content te plaatsen is
het de bedoeling meer zichtbaarheid voor de ASD te creëren, te laten zien waar de ASD
mee bezig is en informatie op te halen vanuit de Landsmeerse samenleving.
Nelleke T. levert content aan voor de Facebookpagina via asdlandsmeer@gmail.com over
de energiecoach in combinatie met de mogelijkheid om een energietoeslag aan te vragen.
Jack plaatst dit op de Facebookpagina.
5. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
6. Notulen en actielijst 17 mei 2022
Tekstueel en inhoudelijk:
Blz. 4:
Agendapunt 8: Toevoegen dat Fenna en Bart voorafgaand aan de vergadering van 17 mei
2022 een constructief en brainstormend gesprek hebben gevoerd met Merel van Meerkerk
van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam waarin over praktische zaken met betrekking tot het
Vrijwilligersbeleid is gesproken.
De notulen worden met deze wijziging vastgesteld.
Met betrekking tot de actielijst wordt aangegeven dat een bezoek aan de Keern heeft plaatsgevonden. Een bezoek aan het Middelpunt moet nog worden gepland. Goed om hier met
een wat grotere groep een bezoek te brengen. Nelleke T. overlegt met Middelpunt wat een
geschikt moment is na de zomer aan het einde van de middag en koppelt twee à drie datumopties terug aan de voorzitter.
Inzake actiepunt 5, burgerparticipatie, wordt aangegeven dat dit bij Ruimtelijke Ordening ook
op de agenda staat. Door de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening is intern afstemming
bij het Sociaal Domein gezocht om informatie met elkaar te verzamelen met betrekking tot dit
onderwerp. Nelleke T. informeert hiernaar bij de betreffende beleidsmedewerker. Daarnaast
zoekt zij uit wat de status is van de Omgevingsvisie.
7.
•
•
•

Onderwerpen volgende vergadering (12 juli 2022)
Presentatie Sociaal Domein;
Concept (ongevraagd) advies Vrijwilligersbeleid (incl. burgerparticipatie);
Facebookpagina ASD.

8. Rondvraag
Aanstaande donderdag vindt het etentje ter gelegenheid van het afscheid van Corry Stellema plaats vanaf 18.00 uur bij Trattoria La Bocca. Bart en Nelleke V. hebben zich hiervoor afgemeld. Bart vraagt de ASD-leden om zijn hartelijke gelukwensen aan Corry over te brengen.
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Thijs vraagt aan de ASD-leden om e-mails aan hem via asdlandsmeer@gmail.com te sturen.
De ASD heeft op een eerder moment haar bezorgdheid uitgesproken over de korting op het
subsidiebeleid. De voorzitter geeft aan dat er aanstaande donderdag een motie naar de gemeenteraad gaat om dat terug te draaien.
9. Afsluiting
De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 12 juli 2022 om 19.30 uur,
Gemeentehuis Landsmeer.
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Actielijst

Nr.
1

Datum
15 februari 2022

2
3

19 april 2022
19 april 2022

4

17 mei 2022

5

14 juni 2022

6

14 juni 2022

7

14 juni 2022

8

14 juni 2022

9

14 juni 2022

10

14 juni 2022

11

14 juni 2022

Actie
Afspraak voor Jack en Marjan maken met
de nieuwe beleidsmedewerker schuldhulpverlening. Afspraak vanaf de tweede helft
september, bij voorkeur op een maandagmiddag
Bezoek organiseren aan het Middelpunt
Werven twee nieuwe leden ASD onder andere ten behoeve van de secretarisfunctie.
Na de zomer hiermee naar buiten treden.
Update tekst ASD ten behoeve van website
van gemeente Landsmeer bij Hilda aanleveren
Checken burgerparticipatie Ruimtelijke Ordening en stand van zaken Omgevingsvisie
Content sturen voor de Facebookpagina inzake de energiecoach in combinatie met de
mogelijkheid om energietoeslag aan te vragen
Aandachtspunten met betrekking tot het
Vrijwilligersbeleid doormailen naar de
werkgroep (Thijs/Fenna/Bart)
Voorbereiden ongevraagd advies Vrijwilligersbeleid
Na de zomer puntenlijstje maken inzake het
aantal tachtigplussers in Landsmeer, om op
een later moment het gesprek daarover aan
te gaan

Verantwoordelijke
Hilda/Nelleke T.

De heer Van Essen/Seniorenraad uitnodigen voor een kennismaking en vragen of
het hierboven genoemde een onderwerp
kan zijn waar de Seniorenraad over meepraat
Mogelijkheid checken om een e-mailgroep
voor de ASD te maken
Mails aan Thijs sturen via asdlandsmeer@gmail.com

Richard
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Hilda/Nelleke T.
Richard/Marjan
Richard
Nelleke T.
Nelleke T.

Allen
Thijs/Fenna/Bart
Marjan

Jack
Allen
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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
Effecten vacatieverhoging in de begroting
verwerken

Planning
2022

Afgehandeld

2022

2022
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