NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Landsmeer
17 mei 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:
• Hilda Chin-A-Tam
• Annabel Feenstra (bij agendapunt 2)
• Léon de Lange, burgemeester (bij agendapunt 3)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. De volgorde
van de agendapunten 2 en 3 worden gewijzigd. Annabel Feenstra sluit namens de gemeente
aan bij agendapunt 2 en burgemeester Léon de Lange sluit aan bij agendapunt 3. Gestart
wordt met een korte voorstelronde.
2. Brainstormsessie over gezondheid in Landsmeer
Annabel Feenstra is sinds september werkzaam bij gemeente Landsmeer en houdt zich onder andere bezig met het thema gezondheid. Het idee voor deze vergadering is om te brainstormen over gezondheid in Landsmeer, in relatie tot de GGD. Een van de verantwoordelijkheden van de GGD is de algemene gezondheid. Daarnaast kan de gemeente taakafspraken
maken met de GGD.
Vanuit de GGD ligt er nog geen gezondheidsvisie, terwijl beleid op gezondheid zou helpen
meer focus te hebben op wat er gedaan wordt. Het is de bedoeling om in een vroeg stadium
de ASD te betrekken bij het ontwikkelen van dit beleid en inzichtelijk te krijgen wat de lokale
vraagstukken zijn in Landsmeer, met betrekking tot gezondheid. Annabel zal daarnaast ook
contact opnemen met de huisartsen binnen Landsmeer, en eventueel de zorgverzekeraars,
om te kijken welke informatie zij kunnen aanleveren. De ASD geeft haar de suggestie mee
om ook contact op te nemen met Samenmeer en Wonenplus.
Vervolgens zullen er een aantal sessies in regionaal verband worden gepland, rondom de
verschillende thema’s en daarna volgt nog een sessie met bestuurders.
De ASD ziet de volgende speerpunten in Landsmeer waarbij gezondheid een rol speelt:
• gezonde leefstijl (overgewicht, lokaal inzetten op preventie);
• eenzaamheid;
• rouw en verlies;
• verouderingsproces, mogelijk om in te zetten op valpreventie;
• (v)echtscheidingen, dit kan op allerlei andere gezondheidsgebieden een uitwerking hebben;
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•
•
•
•

gevolgen corona/vaccinatiebereidheid;
hoeveelheid fijnstof;
verslavingszorg (drank/drugs/gamen) algemeen en onder jongeren;
suïcide preventie.

Een van de leden geeft aan dat het interessant zou zijn om alle typen en vormen van zorg,
die er binnen de gemeente zijn, op te nemen in een zorgkaart. Hiermee wordt duidelijk en inzichtelijk gemaakt wat er beschikbaar is, wat er nog mist en op welke gebieden bijvoorbeeld
een organisatie als de GGD een rol zou kunnen vervullen.
Elke bewoner van Landsmeer zou namelijk de vorm van zorg moeten kunnen krijgen die nodig is.
Annabel neemt alle opmerkingen en suggesties, die gemaakt zijn, mee bij het opstellen van
het nieuwe beleid en hoopt in het najaar nog een keer bij de ASD terug te komen met de
versie die, met behulp van dit alles, tot stand is gekomen.
De voorzitter bedankt Annabel voor haar aanwezigheid en inbreng, waarna zij de vergadering verlaat.
3. Kennismaking burgemeester Léon de Lange
In aanwezigheid van de burgemeester wordt wederom een korte voorstelronde gehouden.
Een van de ASD-leden overhandigt daarbij aan de burgemeester het boekje ‘Nu is het aan
ons’ dat gaat over de sleutelrol van burgers bij politieke aangelegenheden.
De burgemeester, die inmiddels een jaar in Landsmeer is, vertelt iets over zichzelf en wat hij
hiervoor gedaan heeft.
Hij geeft aan dat het eerste jaar in Landsmeer heel leerzaam is geweest en dat het diverse
karakter van het ambt hem bijzonder aanspreekt. Grote thema’s die het afgelopen jaar hebben gespeeld zijn de coronacrisis, de Oekraïne-crisis met de opvang van vluchtelingen en,
sinds afgelopen weekend, het vertrek van een wethouder.
Hij benadrukt dat in de politiek juist het algemeen belang zo belangrijk is.
Met betrekking tot een mogelijke fusie is de burgemeester bezig bij de drie dorpskernen op
te halen wat zij zijn, waar zij voor staan en wat zij belangrijk vinden. Dit wordt opgenomen in
een kernkwaliteitendocument. Als dat door de raad is vastgesteld, dan kan dat gebruikt worden bij een fusie met een andere gemeente.
Gevraagd wordt hoe het college omgaat met sentimenten die komen kijken bij een controversieel onderwerp als een fusie. De burgemeester antwoordt dat erkenning hierbij het
meest belangrijk is. Goed luisteren naar wat iemand te zeggen heeft en dit serieus nemen.
Aan de burgemeester wordt gevraagd hoe hij denkt over burgerparticipatie. Hij geeft aan dat
het meer een houding moet worden dan een kader, en als je met mensen in gesprek gaat en
vanuit die gedachte samen thema’s oppakt, je met elkaar iets moois oppakt.
Een van de ASD-leden geeft aan dat het platform Buurbook is ingezet bij riolering Havezathe. Helaas wordt dit platform beëindigd. Een dergelijk platform zou voor meerdere dingen
ingezet kunnen worden omdat je dan ook de jongere generatie bereikt.
De burgemeester geeft aan slechts heel beperkt ervaring te hebben met de ASD. Het college
luistert goed naar de ASD. Onlangs heeft het college het jaarverslag van de ASD ontvangen.
De ASD geeft aan stukken soms pas laat aangeleverd te krijgen en daardoor onvoldoende
de tijd te hebben om een advies op te stellen. Dit zal worden meegenomen in de nieuwe
verordening, die wordt opgesteld.
De voorzitter bedankt de burgemeester hartelijk voor zijn bezoek waarna hij de vergadering
verlaat.
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4. Facebookpagina ASD
Inmiddels is er één bericht, namelijk over de hulp app huiselijk geweld, op de Facebookpagina van de ASD geplaatst. Aan allen het verzoek om de Facebookpagina zoveel mogelijk te
delen.
Berichten over de volgende onderwerpen worden gemaakt:
• het te plannen bezoek aan De Keern;
• het vrijwilligersbeleid, hier een poll bij maken;
• de problemen op het gebied van gezondheid, die zijn benoemd ten behoeve van het
nieuwe beleid GGD.
Ook zal de Facebookpagina nogmaals genoemd worden op ‘Je bent Landsmeerder als’.
Op de website van Landsmeer is de informatie over de ASD niet up-to-date. De juiste aandachtsgebieden staan daar niet vermeld. Ook wordt vermeld dat de ASD op zoek is naar
jongere leden. Richard levert de juiste tekst aan voor de website en stuurt dit aan Hilda.
5. Ingekomen post
Inkomend:
• Brief van het college waarin de ASD bedankt wordt voor het jaarverslag;
• Een bericht van een bewoner die vraagt of de informatie over de ASD op de website klopt.
Zij geeft aan de verslagen niet te kunnen vinden. Marjan heeft het bericht beantwoord en
aangegeven, als zij een keer een vergadering wil bijwonen, dat zij van harte welkom is.
• Een bericht van de heer Willockx die laat weten een boek te hebben geschreven over armoede in Nederland. Een en ander is voor kennisgeving aangenomen.
6. Notulen 19 april 2022
Tekstueel en naar aanleiding van:
Blz. 1:
Bij agendapunt 2, ‘activiteiten dementievriendelijke gemeente’ geeft Fenna aan bij het Buitenhuis op bezoek te zijn geweest. Zij heeft een aantal exemplaren van de folder ‘Het Buitenhuis, Eigentijdse respijtzorg’ meegenomen voor de ASD-leden.
Blz. 2:
Derde alinea: eerste zin aanpassen naar ‘Mark en het team Sociaal Beleid hebben een presentatie gegeven over het Sociaal Domein voor de nieuwe raadsleden’.
Agendapunt 3: eerste zin aanpassen naar ‘Mark gaat de presentatie geven, die ze ………
gehouden’.
Met betrekking tot het bezoek aan Het Middelpunt en De Keern wordt aangegeven dat
maandag 13 juni goed uitkomt voor De Keern. Jack, Bart, Thijs (waarschijnlijk) en Ellen (misschien) zullen hierbij aanwezig zijn. Richard neemt contact op met De Keern en met het Middelpunt om de afspraken te plannen, en koppelt dit terug. Van 15.00 tot 16.00 uur De Keern
en van 16.00 tot 17.00 uur het Middelpunt.
Agendapunt 4: Milou heeft op de vraag van Richard over de secretarisfunctie aangegeven
dat zij deze functie niet zal invullen. Dit betekent dat Thijs voorlopig secretaris a.i. is en dat
een vacature wordt opengesteld voor de functie van secretaris.
De notulen worden met deze wijzigingen vastgesteld.
De actielijst wordt bijgewerkt.
7.
•
•

Onderwerpen volgende vergadering (14 juni 2022)
Vrijwilligersbeleid;
Presentatie Sociaal Domein (Mark van Gogh)
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•

Facebookpagina ASD.

8. Rondvraag
Het afscheidsetentje met Corry staat gepland op donderdag 16 juni aanstaande om 18.00
uur bij Trattoria La Bocca.
Fenna en Bart hebben, voorafgaand aan de vergadering van 17 mei 2022, een constructief
en brainstormend gesprek gevoerd met Merel van Meerkerk van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam waarin over praktische zaken met betrekking tot het Vrijwilligersbeleid is gesproken.
Er is een e-mailaccount asdlandsmeer@gmail.com aangemaakt. Dit e-mailadres zal als algemeen e-mailadres gebruikt worden voor alle correspondentie. Hieraan zal googledrive
worden gekoppeld waar het digitale archief in wordt geplaatst en dit wordt gedeeld met alle
leden van de ASD.
9. Afsluiting
De vergadering wordt om 21.50 uur gesloten.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 14 juni 2022 om 19.30 uur,
Gemeentehuis Landsmeer.
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Actielijst

Nr.
1

Datum
15 februari 2022

2

19 april 2022

3

19 april 2022

4

19 april 2022

5
6

19 april 2022
17 mei 2022

7

17 mei 2022

8

17 mei 2022

Actie
Afspraak voor Jack en Marjan maken met
de beleidsmedewerker schuldhulpverlening.
Afspraak na 15 mei, bij voorkeur op een
maandagmiddag
Bezoek organiseren aan het Middelpunt en
De Keern (13 juni 2022)
Mogelijkheden digitaal archief voor de ASD
bij de gemeente onderzoeken
Werven twee nieuwe leden ASD onder andere ten behoeve van de secretarisfunctie
Bespreken burgerparticipatie
Ten behoeve van Facebook:
Diverse berichten plaatsen
Tekst aanleveren over het vrijwilligersbeleid
Poll maken over het vrijwilligersbeleid
Nieuwe beleid GGD
ASD Facebook nogmaals delen met de pagina ‘Je bent Landsmeerder als’
Update tekst ASD ten behoeve van website
van gemeente Landsmeer bij Hilda aanleveren
Googledrive koppelen aan asdlandsmeer@gmail.com, digitaal archief hieraan
koppelen en delen met de ASD-leden
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Verantwoordelijke
Hilda

Richard
Hilda
Richard/Marjan
Allen
Jack
Bart/Fenna
Thijs
Jack
Jack
Richard
Jack

5

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
Mogelijke rol ASD bij de Omgevingsvisie
Invullen secretarisfunctie ASD
Effecten vacatieverhoging in de begroting
verwerken
Bespreken burgerparticipatie

Planning
2022

Afgehandeld

2022

2022
2022
2022
2022
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