NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Landsmeer
22 september 2021
Gemeentehuis Landsmeer
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Richard Quakernaat – voorzitter
• Marjan Farjon
• Fenna Bolderheij
• Corry Stellema
• Ellen de Paauw
Namens gemeente Landsmeer:
• Mark van Gogh (van 19.30 – 20.00 uur)
• Nelleke Tooren
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij geeft aan
het bijzonder prettig te vinden om weer fysiek te kunnen vergaderen.
Adrie van Erp heeft te kennen gegeven, in verband met persoonlijke omstandigheden, per
direct te stoppen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. De ASD betreurt zijn besluit,
maar respecteert dit.
Hilda is niet aanwezig bij de vergadering. Nelleke T. vervangt haar vanavond.
2. Onderwerpen met Mark van Gogh
Mark geeft aan dat er twee nieuwe beleidsmedewerkers zijn aangenomen. Geconstateerd is
dat er op sommige gebieden in de afgelopen periode toch wat achterstand is opgelopen. Dit
moet worden ingelopen.
Sociaal Plein Oostzaan
Fenna heeft, voorafgaand aan de vergadering, aangegeven dat er een mooi artikel in de
krant stond over het Sociaal Plein, dat geopend is in Oostzaan. Mark geeft aan dit Sociaal
Plein op dezelfde manier werkt als het Middelpunt. Beide gemeenten werken met dezelfde
partijen samen. Fenna doet de suggestie om ook voor het Middelpunt eens een dergelijk artikel te plaatsen. Dit om het Middelpunt bekender te maken. Mark neemt deze suggestie
mee.
Middelpunt
Er zijn geen wachtlijsten bij de Wmo. Als men zich meldt, dan heeft men doorgaans binnen
twee weken een gesprek.
Contactpunt eenzaamheid
De bedoeling van het Contactpunt eenzaamheid is, dat het een plek wordt waar mensen, die
zich zorgen maken over iemand, contact mee kunnen zoeken zodat de partijen, die zich
daarin verbonden hebben, het signaal op kunnen pakken en ermee aan de slag gaan.
Menoes Geraets is namens gemeente Landsmeer degene die moet zorgen voor bemensing
van dat contactpunt. Zij zorgt ervoor dat alle partijen, die het signaal moeten oppakken, op
een adequate manier met elkaar gaan samenwerken rond het thema eenzaamheid.
In het Kompas heeft hierover een artikel gestaan. De manier waarop eenzaamheid in dit arti-
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kel werd neergezet, is volgens de ASD niet correct. De indruk werd gewekt dat, als men
denkt dat iemand eenzaam is, zij contact kunnen opnemen met het Contactpunt eenzaamheid en dat het dan wordt opgelost. Met dit artikel bereik je niet de mensen waar het om
gaat. Daarnaast doet het geen recht aan alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich
dagelijks inzetten.
Vanuit de Adviesraad is een brief gestuurd aan de gemeente waarin is aangegeven dat juist
preventieve maatregelen van belang zijn bij eenzaamheid. Aan de gemeente is gevraagd om
verenigingen bewust te maken van de functie die zij kunnen hebben om eenzaamheid te bestrijden. Zij hebben namelijk veel contacten en zouden een signalerende rol kunnen spelen.
Mark geeft hierop aan dat gemeente met sportverenigingen in gesprek gaat over het vrijwilligersbeleid. Hij kan het onderwerp eenzaamheid daarin meenemen.
De ASD doet de gemeente een suggestie om nogmaals een artikel in het Kompas te plaatsen waarin nog eens duidelijk wordt aangegeven wat de rol van het Contactpunt eenzaamheid is. Het zou goed zijn om dit voorafgaand aan ‘de week van de eenzaamheid’ te doen.
Gemeente neemt deze suggestie mee.
Er zijn heel veel instanties die een rol spelen bij de bestrijding van eenzaamheid. In dit verband wordt ook Supermarkt Jumbo genoemd, die een zogenaamde ‘kletskassa’ heeft. Dit is
een kassa waar men een praatje kan maken.
Jeugd
Vandaag heeft de ASD de concept verordening jeugdhulp 2022 van de gemeente ontvangen
met de vraag hierop te reageren.
Met betrekking tot jeugd is de inkoop in de afrondende fase.
Voor de komende periode staan de volgende onderwerpen op de agenda:
• Inburgeringswet: in het vierde kwartaal wordt een nieuw beleidsplan aan de raad voorgelegd. Dit wordt ook vooraf aan de ASD voorgelegd.
• Vrijwilligersbeleid: dit wordt opgepakt door een van de nieuwe medewerkers.
• Met betrekking tot beschermd wonen wordt een regiovisie vastgesteld. Nog niet helemaal duidelijk is wie daarbij invloed heeft en op welk moment. De lijn die er nu is, is dat
Purmerend het blijft doen en dat er een soort tussenvorm komt, waarbij mensen in hun
eigen omgeving blijven wonen en er tien uren per week ambulante zorg worden ingezet.
Voor beschermd wonen zijn lange wachtlijsten.
Mark zorgt dat de ASD een nieuwe lijst ontvangt met onderwerpen die op de planning staan
en geeft daarbij aan wie wat oppakt.
3. HBH in Landsmeer, vraag en antwoord
De ASD heeft vanuit de gemeente een reactie gekregen op een bericht over wachtlijsten
HBH. Hierin is aangegeven dat de zorgaanbieder, die deze taak binnen de gemeente gaat
uitvoeren, in sommige gevallen de zorg niet binnen afzienbare tijd kan leveren. In dat geval
wordt gekeken naar andere organisaties, die dat wel kunnen leveren. Deze organisaties zijn
gecontracteerde partijen. Huishoudelijke hulp is aanbesteed voor een aantal jaren en een en
ander wordt ook geëvalueerd.
Wmo indiceert voor zorg voor langere tijd en is niet ingericht om acute zorg te leveren. Dit
gaat via de zorgverzekering. Mocht men hiervoor naar het Middelpunt bellen, dan wordt men
door de zorgregisseur naar de juiste instantie doorverwezen.
De voorzitter bedankt Mark voor zijn aanwezigheid en toelichting waarna hij om 20.15 uur de
vergadering verlaat.
4. Ongevraagd advies ‘Eenzaamheid in Landsmeer’
Het ongevraagd advies is nog niet opgesteld. Dit wordt alsnog gedaan. ASD zal hierin aan
gemeente de suggestie doen om preventieve maatregelen ten aanzien van eenzaamheid te
nemen. Goed om dit te koppelen aan het vrijwilligersbeleid, zodat het ook bij de gemeenteraad terecht komt. Fenna en Richard stellen het ongevraagd advies op. Dit onderwerp wordt
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voor de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.
5. Nieuwe leden ASD
De Koepel Adviesraden biedt op 16 oktober aanstaande van 9.30 tot 12.00 uur een online
sessie aan waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan het werven van nieuwe leden.
Kosten om hieraan deel te nemen zijn € 100,00, naast de jaarlijkse kosten van ongeveer
€ 800,00, die de ASD betaalt aan de Koepel Adviesraden. Richard zal aan deze online sessie deelnemen en hiervan een verslag maken.
Daarnaast wordt voorgesteld om Richard te laten interviewen voor een artikel bij LOL en in
Kompas op 6 oktober 2021, naast een advertentie op de gemeentelijke pagina van Kompas.
Fenna neemt via mail contact op met Marcel van Stigt voor het interview (in cc naar Richard). Voor de advertentie wordt gebruik gemaakt van de tekst die eerder door Ria van
Rooijen is opgesteld. Als contactpersoon in de advertentie de naam en e-mailadres van Richard opnemen. Tevens de advertentie plaatsen in de online nieuwsbrief van de gemeente.
6. Ingekomen post
De mail inzake HBH in Landsmeer d.d. 10 september 2021 is door Marjan doorgestuurd aan
de ASD en is behandeld bij agendapunt 3.
7.

Workshop ‘waartoe zijn we op aarde en hoe kunnen we een spreekbuis van de
bewoners worden’
Deze workshop wordt georganiseerd zodra er meer zicht is wat het effect van de wervingscampagne is en er een aantal potentieel nieuwe leden zijn voor de ASD. Fenna en Richard
hebben aanstaande vrijdag een principeafspraak gepland staan met Petra van der Horst van
Koepel Adviesraden Sociaal Domein ter voorbereiding op de workshop. Fenna zorgt dat deze afspraak wordt afgezegd. Op een later moment wordt een nieuwe afspraak met haar gepland.
8. Notulen 7 juli 2021
Tekstueel en inhoudelijk.
Blz. 2, agendapunt 4: besloten is om een ongevraagd advies te schrijven en aan gemeente
te sturen. Dit is nog niet gebeurd en wordt alsnog gedaan.
Nelleke T. zou graag de reactie, die door de ASD naar gemeente is gestuurd, ontvangen.
Blz. 3, agendapunt 11: afgesproken wordt om de agenda te houden zoals hij nu opgesteld is.
Fenna zal bij Richard/Marjan kenbaar maken op welke punten van de agenda zij een toelichting wenst te ontvangen.
Het verslag van 7 juli 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld en wordt door de notulist omgezet
in de gebruikelijke lay-out. De actielijst wordt bijgewerkt.
9. Onderwerpen volgende vergadering (20 oktober 2021)
De onderwerpen voor de vergadering zijn:
• Jeugdverordening;
• Ongevraagd advies eenzaamheid;
• Nieuwe leden, werving en promotie.
In de vergadering van 17 november komt het onderwerp ‘inburgering’ aan de orde. De stukken zullen door Nelleke T. al eerder aan de ASD worden verstrekt. Nelleke T. zal ook bij die
vergadering aanwezig zijn.
10. Rondvraag
Aanstaande vrijdag om 18.00 uur staat een etentje bij de Pepermolen gepland waarin ook
afscheid wordt genomen van de vertrokken leden. Adrie en Kees zijn hier niet bij aanwezig.
Corry regelt een afscheidscadeau (mand van de notenbar) voor Ria en Adrie. Margot en Ada
hebben het afscheidscadeau reeds ontvangen.
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De termijn voor de ASD van Corry eindigt per 1 januari 2022. Afgesproken wordt dat Ellen
haar taken met betrekking tot de presentielijst, het vergaderschema, de begroting en het financiële verslag overneemt.
Fenna vraagt om het oude vrijwilligersbeleid. Nelleke T. stuurt dat naar de ASD. Vermoedelijk zal het vrijwilligersbeleid in het eerste kwartaal 2022 aan de orde komen.
De ASD heeft de evaluatie armoedebeleid en schuldhulpverlening niet ontvangen. Nelleke T.
stuurt dit alsnog, samen met de uitvoeringsagenda.
Ellen geeft aan heel enthousiaste verhalen te horen van vrijwilligers over Resto van Harte. Zij
zijn prettig ontvangen en goed geïnstrueerd.
Fenna stelt voor de contacten met de Seniorenraad weer aan te halen. Afgesproken wordt
dat zij informeert wie de contactpersonen (voorzitter en secretaris) bij de Seniorenraad zijn.
Dit geeft zij door aan Richard, zodat hij contact op kan nemen met de voorzitter om eens van
gedachten te wisselen en mogelijk een vergadering van de Seniorenraad bij te wonen, en
aan de notulist, zodat de vastgestelde verslagen van de ASD kunnen worden doorgestuurd.
Ellen geeft aan dat een sociale huurwoning bij haar in de buurt, al geruime tijd leeg staat. Het
is niet bekend waarom dit het geval is. Er heeft inmiddels een verbouwing plaatsgevonden.
11. Afsluiting
De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 20 oktober 2021 om 19.30 uur in het
gemeentehuis Landsmeer
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Actielijst
Nr.
1

Datum
19 mei 2021

2

19 mei 2021

3

7 juli 2021

4

7 juli 2021

5

7 juli 2021

6

7 juli 2021

7

22 september 2021

8

22 september 2021

9

22 september 2021

10

22 september 2021

11

22 september 2021

12

22 september 2021

13
14

22 september 2021
22 september 2021

15
16

22 september 2021
22 september 2021

17

22 september 2021

18

22 september 2021

Actie
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
Contact opnemen met de gemeente inzake
verhoging vacatievergoeding
Ongevraagd advies schrijven over eenzaamheid in Landsmeer. Dit koppelen aan
vrijwilligersbeleid.
Mogelijke kandidaat voor de ASD benaderen.
Advertentietekst van Ria voor werving
nieuwe leden ASD doorsturen naar leden
ASD
Toelichting op de agenda met de notulist
bespreken
Nieuwe lijst opstellen met onderwerpen die
op de planning staan en daarbij aangeven
wie wat oppakt.
Deelnemen aan online sessie van Koepel
Adviesraden op 16 oktober over het werven
van nieuwe leden. Verslag hiervan maken
en versturen aan de ASD
Contact opnemen met Marcel van Stigt inzake interview Kompas
Tekst voor de advertentie ledenwerving
ASD aanpassen en naar Nelleke T./Hilda
sturen voor plaatsing in de online nieuwsbrief gemeente
Principeafspraak, die op 24 september gepland staat met Petra van der Horst van
Koepeladviesraden, annuleren
Verslag van 7 juli 2021 omzetten in de gebruikelijke lay-out
Afscheidscadeau regelen voor Adrie en Ria
Overnemen taken penningmeester per
1 januari 2022. Vooraf vergaderschema
2022 opstellen
Oude vrijwilligersbeleid naar ASD sturen
Evaluatie armoedebeleid en schuldhulpverlening naar ASD sturen
Contactpersonen Seniorenraad achterhalen
en doorgeven aan Richard en notulist
De reactie die door de ASD aan gemeente
is gestuurd inzake eenzaamheid doorsturen
aan Nelleke T.
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Verantwoordelijke
Richard

Richard
Fenna/Richard
Adrie
Fenna
Marjan
Nelleke T./Hilda
Richard

Fenna
Fenna

Fenna
Nelleke V.
Corry
Ellen
Nelleke T.
Nelleke T.
Fenna
Fenna

5

Pm-lijst
Onderwerp
Functie ASD bespreken
Werving nieuwe leden
Workshop ‘denken vanuit de bewoners’ volgen
Afscheidsetentje met de leden die de ASD
hebben verlaten
Onderwerpen bespreken die genoemd worden in het overzicht van Fenna met thema’s
en agendapunten voor de ASD Sociaal Domein 2021
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

Planning
Na corona
Na corona
Na corona

Afgehandeld

Na corona
Na corona

Na corona
Na corona
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