NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Landsmeer
20 oktober 2021
Gemeentehuis Landsmeer
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Richard Quakernaat – voorzitter
• Marjan Farjon
• Fenna Bolderheij
• Corry Stellema
• Ellen de Paauw
Namens gemeente Landsmeer:
• Hilda Chin-A-Tam
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Omdat er bij
agendapunt 2 niet direct onderwerpen te bespreken zijn, is Mark van Gogh vanavond niet bij
de vergadering aanwezig. Eventuele vragen kunnen via Hilda worden gesteld.
2. Onderwerpen met Mark van Gogh
Geen bijzonderheden te bespreken.
3. Verordening jeugdhulp 2022
Op sommige punten lijkt de verordening wat vaag geformuleerd te zijn, onder andere bij artikel 5.5.2. Enige uitwerking daarvan is opgenomen bij artikel 5.5.3. Wellicht heeft het college
met deze manier van verwoording de meeste armslag om iets te kunnen doen of juist niet te
doen.
Gevraagd wordt of kinderen die naar speciaal onderwijs gaan, ook binnen jeugdhulp vallen.
Dit is niet het geval. Voor die groep zijn er aparte regelingen, onder andere een vervoersregeling.
Bij artikel 8 is niet duidelijk in hoeverre een en ander in praktijk gebracht wordt. Voor zover bij
de ASD bekend, zijn de mensen, die met jeugdhulp te maken hebben binnen Landsmeer, tevreden. Marjan bevestigt op korte termijn per mail aan de gemeente dat de Adviesraad Sociaal Domein kennisgenomen heeft van de verordening.
4. Ongevraagd advies ‘Eenzaamheid in Landsmeer’
Richard maakt op korte termijn een opzet voor een ongevraagd advies over eenzaamheid in
Landsmeer. Aan allen het verzoek hierop te reageren. Fenna brengt twee zaken onder de
aandacht, namelijk het document ‘Eenzaamheid doorbreken’, waarin preventieve maatregelen worden benoemd en een cursus van WonenPlus ‘creatief leven’ dat speciaal is bedoeld
voor echt eenzame mensen.
5. Nieuwe leden ASD, werving en promotie
In het Kompas heeft een artikel gestaan over de ASD en de zoektocht naar nieuwe leden.
Daarnaast heeft informatie in de digitale nieuwsbrief van gemeente Landsmeer gestaan en
heeft de LOL afgelopen zondag Richard geïnterviewd. Dit heeft ertoe geleid dat vijf mensen,
drie dames en twee heren, hebben aangegeven interesse te hebben om eventueel plaats te
nemen in de ASD. Een aantal van deze mensen hebben ervaring in de vakgebieden binnen
het Sociaal Domein. Volgende week voeren Marjan en Richard de kennismakingsgesprekken. Als men van beide kanten positief is, worden ze voor de volgende vergadering en voor
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de workshop uitgenodigd. Fenna geeft aan dat zij volgend jaar niet het gehele jaar zal volmaken binnen de ASD. Indien de vijf potentiele kandidaten geschikt worden bevonden, en
het zelf ook willen, kunnen ze toetreden tot de ASD.
6. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Opgemerkt wordt dat er een uitgebreid beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening is binnen Landsmeer en dat een en ander in het actieplan goed verwoord is. Gevraagd
wordt of er mensen zijn die nog tussen de mazen van het net kunnen vallen. Geantwoord
wordt dat dit de mensen zijn die zich niet aan de voorwaarden houden.
Binnen gemeente Amsterdam is onderzoek verricht naar mensen met schulden. Daaruit is
geconcludeerd dat mensen die schulden hebben, gestrest en/of moeilijk benaderbaar zijn.
Hen wordt eerst even een ‘time-out’ gegeven. Gevraagd wordt of dit binnen Landsmeer ook
het geval is. Hilda checkt dit binnen de gemeente en koppelt dit terug.
In het actieplan staat aangegeven dat één computer per gezin te weinig is. Wordt daar iets
aan gedaan? In het document wordt gerefereerd aan het cliënt ervaringsonderzoek. Dit onderzoek is telefonisch gedaan, er zijn heel weinig mensen bevraagd, dit lijkt niet voldoende
om daar conclusies uit te trekken.
Een belangrijk punt is dat er met de zorgverzekeraars, corporaties en energiebedrijven afspraken zijn om te doen aan vroeg signalering. Op die manier komen mensen, die schulden
hebben, in een vroegtijdig stadium in beeld.
De adviezen die eerder door de ASD zijn meegegeven, onder andere dat er aandacht wordt
besteed aan communicatie en er extra aandacht moet zijn voor jongeren, zijn in de stukken
verwerkt. Hilda checkt of het nodig is dat de ASD nog een reactie geeft op het document en
zo ja, op welke termijn. Zij laat de ASD dit weten. Mocht een reactie van de ASD gewenst
zijn, dan maakt Marjan een opzet hiervoor.
7. Vrijwilligersbeleid
In de vorige vergadering is gevraagd om het vrijwilligersbeleid. Dit is door Nelleke T. doorgestuurd aan de ASD. Het huidige beleid is verouderd. Wat in het document ‘Het werkt’ staat,
komt redelijk overeen met de nota vrijwilligersbeleid 2008-2011. Daarin komen nog steeds
dezelfde zorgen naar voren, onder andere dat er een verouderend bestand vrijwilligersbeleid
is. Belangrijk is om daarmee verder te gaan.
Een nieuw vrijwilligersbeleid stond in eerste instantie gepland voor het derde kwartaal 2021.
Dit is doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2022 en zal worden opgepakt door een nieuwe medewerker, Natasja Steur. Zodra het nieuwe beleid geformuleerd wordt zal de ASD
daarop reageren.
De Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) heeft een overeenkomst met gemeente Landsmeer. Zij zitten, op afspraak, om de week in de bibliotheek van Landsmeer. Eén medewerker
voor individuele bemiddeling en één medewerker voor advies aan organisaties. Vrijwilligers
worden, tijdens een bijeenkomst, jaarlijks in het zonnetje gezet. Individuele vrijwilligers kunnen hiervoor worden voorgedragen, maar men kan ook een team voordragen.
8. Training dinsdag 16 november 2021
De training door de Koepeladviesraden zal worden georganiseerd op dinsdag 16 november
aanstaande van 17.00 tot 21.00 uur. Alle ASD-leden zijn op deze datum beschikbaar. Bij geschiktheid worden de potentieel nieuwe ASD-leden hier ook voor uitgenodigd. Corry informeert naar de beschikbaarheid van de vergaderzaal bij Flora’s kitchen (Noordeinde 145A te
Landsmeer). Indien deze vergaderruimte beschikbaar is, zorgt Corry voor de reservering en
regelt de catering met hen. Richard neemt contact op met Petra van der Horst van de Koepeladviesraden om de training voor te bespreken. Het is niet nodig dat er notulen gemaakt
worden tijdens de training.
9. Ingekomen post
Marjan heeft het verslag van de Seniorenraad ontvangen en stuurt dit door aan de ASD.
Naar aanleiding daarvan neemt Richard desgewenst contact op met de Seniorenraad.
Definitief verslag ASD Sociaal Domein Landsmeer 20 oktober 2021

2

10. Notulen 22 september 2021
Tekstueel en inhoudelijk.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt bijgewerkt.
Met betrekking tot het actiepunt over een lijst met onderwerpen die op de planning staan en
wie wat oppakt, overhandigt Hilda de ASD het aangepaste overzicht ‘Sociaal Domein Planning 2021’. Hilda geeft een korte toelichting op deze planning.
11. Onderwerpen volgende vergadering (17 november 2021)
De onderwerpen voor de vergadering zijn:
• Nieuwe wet inburgering, toelichting Nelleke Tooren. De nieuwe wet inburgering wordt in
het eerste kwartaal 2022 in de gemeenteraad besproken. Vóór half december dient de
ASD een reactie op de nieuwe wet inburgering aan gemeente te sturen.
Ellen neemt contact op met de drie statushouders, die hebben aangegeven mee te willen denken, om in de week na 17 november een afspraak met hen te maken, zodat zij
hun ervaringen op het gebied van inburgering kunnen delen. Marjan, Richard, Fenna en
Ellen zullen bij deze afspraak aanwezig zijn.
• Lidmaatschap Koepeladviesraden;
• Vergaderschema 2022;
• Vacatievergoeding ASD;
• Evaluatie Zoete Inval;
• Terugblik workshop 16 november 2021;
• Kennismaking potentieel nieuwe leden ASD.
12. Rondvraag
Fenna vraagt zich af of leden van de ASD een bijeenkomst over de Omgevingsvisie hebben
bijgewoond en of bij de Omgevingsvisie een rol is voor de ASD? Richard checkt dit laatste
en koppelt het terug.
Corry geeft aan bij de volgende vergadering te trakteren omdat het haar laatste vergadering
is. Zij stelt voor dat zij haar eigen afscheidscadeau (mand met kaas en nootjes) verzorgt. Allen gaan akkoord.
Hilda meldt dat 10 november aanstaande de Dag van de Mantelzorg is. Een bijeenkomst
wordt georganiseerd bij Twiske Haven. In het Kompas van deze week staat daarover een
artikel.
13. Afsluiting
De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 17 november 2021 om 19.30 uur in
het gemeentehuis Landsmeer
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Actielijst
Nr.
1

Datum
19 mei 2021

2

7 juli 2021

3

22 september 2021

4

20 oktober 2021

5

20 oktober 2021

6

20 oktober 2021

7

20 oktober 2021

8

20 oktober 2021

9

20 oktober 2021

10

20 oktober 2021

11

20 oktober 2021

12

20 oktober 2021

13

20 oktober 2021

14
15

20 oktober 2021
20 oktober 2021

Actie
Op korte termijn contact opnemen met de
gemeente inzake verhoging vacatievergoeding en terugkoppeling bij de ASD
Ongevraagd advies schrijven over eenzaamheid in Landsmeer. Dit koppelen aan
vrijwilligersbeleid
Overnemen taken penningmeester per
1 januari 2022. Opstellen financieel verslag
2021 en begroting ASD 2022 en vergaderschema ASD 2022
Op korte termijn aan de gemeente bevestigen dat de ASD kennis heeft genomen van
de Verordening Jeugdhulp 2022
Kennismakingsgesprekken voeren met de
potentieel nieuwe leden ASD. Indien van
beide kanten positief bevonden, hen uitnodigen voor de workshop op 16 november
aanstaande.
Informeren of een reactie van de ASD gewenst is op de notitie Schuldhulpverlening
en Armoedebestrijding en zo ja, op welke
termijn. Dit terugkoppelen aan de ASD.
Indien het bovenstaande gewenst is, reactie opstellen
Locatie en catering bij Flora’s kitchen regelen voor de training ASD op 16 november
Contact opnemen met Petra van der Horst
inzake het voorbespreken van de training
op 16 november aanstaande
Verslag van de vergadering Seniorenraad
doorsturen aan de ASD
Indien gewenst, contact opnemen met de
Seniorenraad
Informeren of de ASD een rol heeft bij de
Omgevingsvisie
Afspraak maken in de week na 17 november aanstaande met statushouders over
hun ervaringen bij inburgering
Afscheidscadeau regelen
Checken of, net als in Amsterdam, in Landsmeer mensen in de schuldhulpverlening in
eerste instantie een ‘time out’ krijgen
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Verantwoordelijke
Richard
Richard
Corry/Ellen

Marjan
Marjan/Richard

Hilda

Marjan
Corry
Richard
Marjan
Richard
Richard
Ellen
Corry
Hilda
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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
Zorgen omtrent de Zoete Inval meenemen
richting SamenMeer en de Zoete Inval.
Terugkoppelen hoe de maaltijden op woensdag, in samenwerking met Resto van Harte,
de komende periode gaan lopen

Planning
2022

Afgehandeld

2022

2022
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