NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Landsmeer
19 april 2022
Gemeentehuis Landsmeer
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Richard Quakernaat – voorzitter
• Marjan Farjon (verslag)
• Fenna Bolderheij
• Ellen de Paauw
• Jack Lok
• Bart Knibbe
• Thijs Bos
Afwezig
• Milou Haggenburg
Namens gemeente Landsmeer:
• Hilda Chin-A-Tam
• Mark van Gogh
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
In verband met vakantie kan Mark niet aanwezig zijn bij de vergadering van 17 mei 2022 en
Hilda niet bij de vergadering van 14 juni aanstaande.
2. Onderwerpen met Mark van Gogh
Werkwijze bij adviesaanvragen
Er is een nieuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein in de maak. In september is deze
gereed. In deze verordening wordt geen bedrag meer genoemd over vergoeding adviesraadleden.
Er wordt een termijn aangehouden van 4 weken tussen adviesaanvraag en ontvangst advies. Bij de nieuwe verordening zal ook bekeken worden wat een goede termijn zal zijn.
Bij spoedzaken worden geen termijnen genoemd.
Indien beleidsambtenaren voor de adviesaanvraag informatie geven aan de adviesraadleden
is het niet nodig een tekst voor te lezen ter vergadering. Dit kost veel tijd en het is efficiënter
om zo’n tekst van tevoren te sturen of een managementsamenvatting te geven.
Activiteiten dementievriendelijke gemeente
Bestaande activiteiten van de gemeente:
Elke woensdagochtend dagopvang in de Zoete Inval (bij De Keern).
Er is een professionele werkgroep eenzaamheid.
Gevraagd wordt of er ook rekening wordt gehouden met de toename van demente inwoners.
Er is een regionetwerk dementie, dat zich onder meer hier mee bezig houdt.
Het Buitenhuis is een regionale voorziening voor respijtzorg. Het is interessant als de ASD
daar een keer op bezoek gaat.
Bijdrage gemeente van 800 euro in het kader van stijgende energiekosten
Op dit moment wordt een applicatie gemaakt, zodat er meer duidelijkheid komt wie ervoor in
aanmerking komen en er zo min mogelijk mensen gemist worden.
Er komt ook een bedrag beschikbaar om de eigen woning te verduurzamen.
Er worden energiecoaches opgeleid.
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Oekraïense vluchtelingen
Ongeveer 50 mensen zijn bij gastgezinnen. Voor 70 mensen totaal moet naar woonruimte
worden gezocht voor de langere termijn. Het leefgeld loopt en de kinderen zijn naar school.
Het is heel snel en goed opgepakt door de gemeente en de scholen!
Tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd in het oude Middelpunt en op de oude gemeentewerf aan de Violierweg (containerwoningen).
Nieuw College
De coalitiebesprekingen zijn gaande en er zullen nieuwe wethouders komen. Ambtelijk is gesproken over wel/niet een nieuw beleidsplan Sociaal Domein voor vier jaar. Gebleken is dat
een beleid voor vier jaar vaststellen te lang is, gezien de vele veranderingen die er hebben
plaatsgevonden in die periode.
De budgetten uit 2022 zullen in 2023 niet meer beschikbaar zijn.
Bijdrage Hilda:
Mark en het team Sociaal Beleid hebben een presentatie gegeven over het Sociaal Domein
voor de nieuwe raadsleden.
Het is een goed idee om deze presentatie ook te houden voor de leden van de ASD.
Er is op de afdeling één vacature. Er zijn wel veel wisselingen geweest.
Vraag vanuit de ASD:
Er is veel gehoord en gelezen over zogenaamde ‘knarrenhofjes’. Dit zijn woningen voor ouderen die ook wat voor elkaar zorgen en samen activiteiten kunnen ontwikkelen. Zijn er in de
regio Zaanstreek/Waterland dergelijke initiatieven?
Mark weet dat niet, het behoort tot het fysieke domein en dat is niet zijn terrein.
Huisvesting voor ouderen is een probleem in Landsmeer. De ervaring is, dat Landsmeerders
niet uit het dorp willen verhuizen. Er is nauwelijks regionale samenwerking op het gebied van
huisvesting voor ouderen.
Er wordt aangevuld dat er in de wijk Havezathe 170 mensen alleen wonen. Zij willen wel
kleiner wonen, maar er zijn geen mogelijkheden in Landsmeer.
3. Inwerken nieuwe leden
Mark gaat de presentatie geven, die ze ook voor de nieuwe raadsleden heeft gehouden.
Richard en Marjan plannen een bezoek aan Het Middelpunt en aan De Keern. Bij voorkeur
op een maandagmiddag.
4. Secretarisfunctie
Mogelijke oplossingen:
Richard gaat aan Milou vragen of zij dit op zich wil nemen.
Thijs biedt zich aan als tijdelijke vervanger.
Gerichte actie is om een nieuw lid te zoeken die eventueel de secretarisfunctie op zich wil
nemen.
Er is volgens Marjan ook geen archief. Het is wel wenselijk om een archief te hebben met
verslagen en uitgebrachte adviezen.
Er wordt gekeken of bij de gemeente een archiefaccount gerealiseerd kan worden.
Hilda gaat dit onderzoeken.
5. Facebookpagina
Thijs en Jack hebben een Facebookpagina gemaakt ‘Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer’. Met behulp daarvan kan informatie opgehaald worden vanuit de bevolking.
Aan allen het verzoek de pagina zoveel mogelijk te delen!
Er komt een contentkalender waar alle leden input kunnen leveren. Het is zaak om de Facebookpagina gevuld te houden omdat het anders volledig aan zijn doel voorbijgaat.
Standaard zal dit als punt geagendeerd worden op onze volgende vergaderingen om te besluiten wat er op Facebook zal komen.
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6. Hulp app huiselijk geweld/enquête
De invuldatum van de enquête is verstreken. Ellen schrijft iets over de hulp app en stuurt dat
naar Jack voor op Facebook.
7. Ingekomen post
Inkomend:
• Verslag Seniorenraad (door allen ontvangen);
• Enquête huiselijk geweld.
Uitgaand:
• Jaarverslag ASD 2021.
8. Notulen 15 februari 2022
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.
De actielijst wordt bijgewerkt.
9.
•
•
•

Onderwerpen volgende vergadering (17 mei 2022)
Kennismaking burgemeester Léon de Lange. Allen sturen hun vragen ter voorbereiding
aan de voorzitter. De voorzitter nodigt de burgemeester uit;
Presentatie Sociaal Domein (zoals gegeven aan de nieuwe raadsleden);
Facebookpagina ASD.

Voor de vergadering van 14 juni aanstaande wordt het vrijwilligersbeleid geagendeerd.
10. Rondvraag
Ellen: graag wil de ASD weer een planningsoverzicht hebben van te verwachten beleidsstukken.
Jack: Buurboek Havezathe gaat stoppen. Dat vindt Jack heel jammer, hij is er enthousiast
over. Hij wil graag een volgende keer het onderwerp ‘burgerparticipatie’ op de agenda.
11. Afsluiting
De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 18 mei 2022 om 19.30 uur,
Gemeentehuis Landsmeer.
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Actielijst

Nr.
1

Datum
15 februari 2022

2

15 februari 2022

3

15 februari 2022

4

15 februari 2022

5

19 april 2022

6

19 april 2022

7

19 april 2022

8

19 april 2022

9

19 april 2022

10

19 april 2022

11

19 april 2022

12

19 april 2022

13

19 april 2022

Actie
Afspraak voor Jack en Marjan maken met
de beleidsmedewerker schuldhulpverlening.
Afspraak na 15 mei, bij voorkeur op een
maandagmiddag
De effecten van de vacatieverhoging in de
begroting verwerken
Interessante stukken met betrekking tot het
vrijwilligersbeleid doorsturen aan de ASDleden
Het definitieve beleidsstuk Nieuwe Wet Inburgering opvragen bij Hilda
Datumlijstje versturen voor afscheidsetentje
met Corry
Bezoek organiseren aan het Middelpunt en
De Keern
Milou bellen inzake vacante secretarisfunctie ASD
Facebookpagina ASD als vast onderwerp
voor de ASD-vergaderingen agenderen
Tekst over huiselijk geweld naar Jack sturen
Mogelijkheden digitaal archief voor de ASD
bij de gemeente onderzoeken
Werven nieuw lid ASD ten behoeve van de
secretarisfunctie
Vragen aan de burgemeester naar Richard
sturen
Bespreken burgerparticipatie
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Verantwoordelijke
Hilda

Ellen
Fenna/Bart
Richard
Ellen
Marjan/Richard
Richard
Marjan
Ellen
Hilda
Richard/Marjan
Allen
Allen

4

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

Planning
2022

Afgehandeld

2022

2022
2022
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