NOTULEN  van  de  bijeenkomst  van  de  Adviesraad  Sociaal  Domein  Landsmeer    
11  oktober  2017  
Gemeentehuis,  Raadhuisstraat  1  te  Landsmeer.  
  
Aanwezig:    
namens  Adviesraad  Sociaal  Domein:     
  
•   Kees  Persoon  (voorzitter)  
•   Nel  Klaasse  Bos  
•   Jan  Korteweg  
•   Corry  Stellema  
•   Margot  Witteveld    
  
Afwezig  met  bericht:    
•   Ada  van  Toorenenburg  
•   Fenna  Bolderheij  
  
Namens  gemeente:  
•   Richard  Quakernaat  (wethouder)  
•   Nelleke  Tooren  
•   René  Bergwerf  
  
Notulist:    
•   Nelleke  Vet  (A-N  Maatwerk)  
  
1.   Opening  en  vaststelling  agenda  
De  vergadering  wordt  om  19.45  uur  geopend.  In  verband  met  de  aanwezigheid  van  René  
Bergwerf,  de  nieuwe  jobcoach  van  de  gemeente  Landsmeer,  stelt  iedereen  zich  even  kort  
voor.  Na  deze  voorstelronde  wordt  direct  gestart  met  agendapunt  5,  de  special  over  de  Parti-
cipatiewet.    
De  agenda  wordt  ongewijzigd  vastgesteld.  
  
2.   Mededelingen  
De  voorzitter  geeft  aan,  voorafgaand  aan  deze  vergadering,  even  samen  met  Margot  te  heb-
ben  gesproken  met  de  wethouder.  Daar  zijn  onder  andere  de  jongerenwerker  en  de  straat-
coaches  aan  de  orde  gekomen.  Dat  was  de  reden  dat  de  vergadering  van  de  Adviesraad  wat  
later  is  gestart.  
Afgesproken  is  om  in  november  samen  met  de  wethouder  terug  te  kijken  naar  de  samenwer-
king  in  het  afgelopen  jaar.  Ook  Hilda  Chin-A-Tam  wordt  voor  de  vergadering  van  november  
uitgenodigd  om  te  kijken  hoe  de  communicatie  tussen  de  Adviesraad  en  de  gemeente  loopt.  
  
Nel  geeft  aan  dat  zij  contact  heeft  gehad  met  Co  Hemminga,  de  ‘bouwbaas’  van  de  Zorgcir-
kel.  De  Keern  is  in  april  klaar.  Hij  wil  graag  een  keer  iets  komen  vertellen  over  De  Keern.  
Wellicht  kan  de  Adviesraad  een  keer  bij  hem  langs  in  De  Keern.  
  

3.   Notulen  vergadering  13  september  2017  
Tekstueel  en  naar  aanleiding  van:  
Blz.  1  
Agendapunt  2:  
4e  bullet:  Ouderenbeleid,  ouderenmishandeling,  dementie  en  alles  wat  daarbij  aan  de  orde  
komt:  daarover  wordt  begin  volgend  jaar  tijdens  een  vergadering  een  special  gehouden.  
5e  bullet:  De  bijeenkomst  in  het  DCL  op  20  september  jl.  in  het  kader  van  Wereld  Alzheimer-
dag  is  niet  doorgegaan.    
Hier  wordt  een  nieuwe  datum  voor  gepland.  
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Blz.  2  
Agendapunt  3:  
Kees  stuurt  nogmaals  een  mail  naar  Pieter  de  Boer.  
Nel  informeert  Joke  Boef  dat  het  kennismakingsbezoek  aan  Middelpunt  wordt  uitgesteld.  
  
Blz.  3  
Agendapunt  4:    
Het  woonbeleid  komt  volgend  jaar  aan  de  orde.  
Agendapunt  6:  
Straatcoaches:  er  zijn  steeds  meer  hangplekken  die  overlast  geven.  De  gemeente  heeft  
daarom  ingegrepen  en  heeft  straatcoaches  aangesteld.  Zij  hebben  onder  andere  als  taak  om  
te  surveilleren  en  de  overlast  tegen  te  gaan.  Er  wordt  ook  een  nieuwe  jongerenwerker  aan-
gesteld.  Die  gaat  zich  meer  bezighouden  met  zorg  en  begeleiding.  
Agendapunt  7:    
Eigen  bijdrage  gemeente:  Kees  heeft  het  artikel  van  Sociaal  Web  hierover  nog  niet  gevon-
den.  Zodra  hij  dit  heeft  stuurt  hij  het  alsnog  door  aan  alle  leden.    
Er  wordt  genoemd  dat  de  nieuwe  regering  een  maximum  eigen  bijdrage  van  €  17,00  per  
maand  wil.  
  
Het  verslag  wordt  ongewijzigd  vastgesteld.    
De  actielijst  wordt  bijgewerkt.    
  
4.   Ingekomen  stukken  en  kalender  
Kort  voor  deze  vergadering  heeft  Kees  een  opzet  voor  een  kalender  aan  de  leden  gestuurd.  
Aan  allen  het  verzoek  goed  te  kijken  of  dit  een  werkbare  kalender  is.  
  
5.   Special  Participatiewet    
Nelleke  Tooren  en  René  Bergwerf  geven  gezamenlijk  een  presentatie  over  de  Participatie-
wet,  hier  en  daar  aangevuld  door  wethouder  Quakernaat.  De  presentatie  is  als  bijlage  bij  de-
ze  notulen  toegevoegd.  
In  de  presentatie  is  onderscheid  gemaakt  tussen  de  Participatiewet  zelf  met  de  uitvoering  
daarvan  en  het  beleidsveld  Participatie  omdat  de  Participatiewet  binnen  het  beleidsveld  als  
een  rode  draad  doorloopt  en  heel  veel  zaken  elkaar  raken.  
De  input  die  van  de  leden  van  de  Adviesraad  is  ontvangen  en  de  vragen  die  zijn  gesteld  zijn  
zoveel  mogelijk  opgenomen  in  de  presentatie.  
Aan  de  hand  van  de  sheets  wordt  doorgenomen  wat  de  Participatiewet  en  het  beleidsveld  
Participatie  precies  inhouden.  
Op  de  vraag  wat  de  gemeente  drijft/motiveert  en  wat  men  graag  wil  bereiken  verwijst  Nelleke  
naar  het  stuk  ‘Uitvoering  Participatiewet  Landsmeer  van  Mei  2016’.  Dit  plan  is  destijds  opge-
steld  door  Dirk  Langendijk.  Het  is  een  praktisch  plan  dat  gebaseerd  is  op  de  Participatielad-
der  en  waarin  de  cliënten  met  hun  verschillende  behoeftes  en  verschillende  mogelijkheden  
aan  bod  komen.  
Naast  gemeente  Waterland  met  haar  adviseurs  en  consulenten  is  René  een  belangrijke  fac-
tor  in  de  uitvoering  van  het  plan.      
  
Aangegeven  wordt  dat  alle  trajecten  maatwerk  zijn.  Dat  wil  zeggen  dat  vanuit  het  dossier  
wordt  gekeken  naar  wat  nodig  is  zodat  gericht  gezocht  kan  worden.  De  cliënt  is  altijd  het  uit-
gangspunt.  Bij  elke  aanmelding  wordt  bekeken  wat  de  cliënt  meeneemt  aan  krachten  en  be-
kwaamheden  en  waar  de  motivatie  zit.  Er  vindt  altijd  een  overdrachtsgesprek  plaats  zodat  
inzichtelijk  wordt  wat  is  er  al  gebeurd  is  met  de  cliënt  en  wat  de  gezamenlijke  doelstellingen  
zijn.  De  bedoeling  is  om  een  goede  band  op  te  bouwen  met  de  cliënt  en  met  behulp  van  een  
plan  van  aanpak  en  heldere  doelstellingen  ervoor  te  zorgen  dat  je  dingen  met  elkaar  kunt  be-
reiken.  Er  wordt  gezocht  naar  een  baan  of  stage,  eventueel  met  behulp  van  onderwijs.  Alles  
wat  maar  nodig  is  om  verschuiving  op  de  Participatieladder  te  bewerkstelligen  of  zelfs  uit-
stroom  te  genereren.  
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René  heeft,  naast  een  kennismakingsbezoek  bij  diverse  instanties,  inmiddels  een  aantal  
‘Nieuwe  Landsmeerders’  bezocht,  ze  de  hand  geschud  en  ze  uitgenodigd  om  langs  te  ko-
men  als  ze  behoefte  hebben  aan  werk,  of  als  ze  hun  vaardigheden  willen  verstevigen.  Con-
tactgegevens  zijn  uitgewisseld  zodat  men  weet  waar  men  terecht  kan.  
  
Gevraagd  wordt  waar  men  zich  kan  aanmelden  als  men  in  de  Participatiewet  terecht  komt.  
Men  kan  zich  melden  bij  het  Middelpunt,  waarna  die  persoon  wordt  doorverwezen,  maar  
men  kan  ook  telefonisch  contact  opnemen  met  gemeente  Waterland.  De  gesprekken  die  
binnen  Landsmeer  met  de  consulente  van  Waterland  plaatsvinden,  vinden  op  afspraak  
plaats.  De  consulente  van  Waterland  komt  dan  naar  Landsmeer.  De  uitvoering  van  de  Parti-
cipatiewet  ligt  niet  bij  Middelpunt  maar  loopt  via  gemeente  Waterland.    
  
De  registratie  van  de  WMO  is  via  hetzelfde  systeem  als  de  registratie  van  Werk  en  Inkomen.  
Als  daarin  wordt  geregistreerd  dan  worden  dubbelingen  gesignaleerd.  Men  weet  echter  niet  
de  specifieke  gegevens  van  onze  cliënten.  
  
Het  UWV  geeft  gemeente  drie  maanden  voor  afloop  van  een  WW-uitkering  een  signaal,  zo-
dat  op  algemene  basis  bekeken  kan  worden  of  een  oplossing  gevonden  kan  worden.  Hierbij  
worden  ook  geen  persoonlijke  gegevens  uitgewisseld.    
  
Op  de  vraag  of  er  van  mensen  een  tegenprestatie  wordt  gevraagd,  wordt  aangegeven  dat  de  
Verordening  tegenprestatie  2015  van  toepassing  is.  Nelleke  geeft  echter  aan  dat  er  in  de  
praktijk  voor  gekozen  wordt  om  niet  vanuit  die  verordening  te  handelen,  maar  meer  te  kijken  
naar  wat  er  met  de  cliënten  kan  worden  bereikt.  Mocht  een  cliënt  echt  niet  willen,  dan  is  an-
dere  regelgeving  van  toepassing,  namelijk  de  Verordening  Maatregelen.  
  
Wat  is  de  rol  van  Middelpunt?  Middelpunt  verstrekt  informatie.  Er  zit  een  groot  team  met  
deskundigen  en  hulpverleners  waar  regelmatig  overleg  mee  wordt  gevoerd.  Met  behulp  van  
een  voorbeeld  over  een  ‘brandmailtje’,  dat  kortgeleden  naar  de  burgemeester  werd  gestuurd,  
wordt  aangegeven  dat  in  noodsituaties  de  lijnen  kort  en  de  acties  snel  kunnen  zijn.  Wel  is  het  
van  belang  om  zodanig  alert  te  zijn  dat  hulp  op  tijd  wordt  geboden  zodat  dit  soort  ‘brandmail-
tjes’  niet  nodig  zijn.  
  
Gevraagd  wordt  hoe  het  zit  met  speciale  voorzieningen  die  moeten  worden  getroffen  om  een  
medewerker  met  een  afstand  tot  de  arbeidsmarkt  bij  een  bedrijf  te  kunnen  plaatsen.  Hierop  
wordt  geantwoord  dat,  als  een  werkgever  dermate  moet  investeren  om  een  werknemer  te  
kunnen  faciliteren,  de  gemeente  daarvoor  verantwoordelijk  is.  Gemeente  begeleidt  en  inves-
teert  daar  dan  in.  
  
Wethouder  Quakernaat  wijst  op  het  contract  dat  kortgeleden  met  Albert  Heijn  is  getekend.  
Dit  houdt  in  dat  Albert  Heijn  voor  de  hele  regio  werkplekken  beschikbaar  stelt  voor  mensen  
met  een  afstand  tot  de  arbeidsmarkt.  
Deen  stelt  ook  werkplekken  beschikbaar  en  de  gemeente  is  ook  in  gesprek  met  Jumbo  over  
dit  onderwerp.    
  
Er  is  ook  een  link  met  het  werkgeversservicepunt.  De  functie  is  regionaal  en  er  worden  re-
gelmatig  overleggen  gepland.  De  vacatures  worden  daar  dan  ook  in  meegenomen.  In  dat  
overleg  zitten  het  UWV  en  de  jobcoaches  van  diverse  gemeenten.  De  effectiviteit  van  het  
werkgeversservicepunt  was  in  het  verleden  niet  denderend.  Er  is  initiatief  genomen  om  het  
een  nieuwe  ontwikkeling  door  te  laten  maken,  te  leren  van  het  verleden  en  dit  positief  te  ge-
bruiken  in  de  toekomst.  Gemeente  Landsmeer  zit  daarbij  ook  midden  in  het  proces.  
Als  aandachtspunt  is  wel  dat  Landsmeer  er  zitting  in  neemt,  maar  dat  er  voor  kleine  gemeen-
ten  minder  taken  zijn.  
  
Verslag AdviesRaad Sociaal Domein Landsmeer 11 oktober 2017

3

Het  is  ook  mogelijk  dat  iemand  uit  Landsmeer  geplaatst  wordt  buiten  Landsmeer  of  anders-
om.  Dan  worden  daarbij  ook  de  vervoerkosten  meegenomen.  
  
Als  mensen  afgekeurd  zijn  en  toch  iets  willen  betekenen,  dan  kunnen  zij  zich  ook  richten  tot  
de  jobcoach  om  te  kijken  of  er  mogelijkheden  voor  hen  zijn.  Werk  en  inkomen  is  niet  altijd  het  
uitgangspunt,  maar  positieverbetering.  
  
Over  de  participatieladder:  
Trede  1  en  2:  Zorg.  Dit  zijn  de  mensen  waar  je  weinig  voor  kunt  betekenen.  Dit  is  een  moei-
lijke  doelgroep.  
Trede  3,  4  en  5:  dat  zijn  de  treden  waar  gemeente  uitstroom  ziet,  vanuit  de  middelen  die  ge-
meente  heeft.    
Trede  6:  dat  zijn  de  mensen  die  zonder  hulp  van  de  gemeente  zelf  kunnen  uitstromen.  
  
Momenteel  is  gemeente  Landsmeer  met  Waterland  in  gesprek  over  hoe  de  rollen  worden  
verdeeld.  René  gaan  in  eerste  instantie  met  de  dossiers  uit  de  treden  3  en  4  aan  het  werk.    
Zij  zal  met  haar  expertise  toch  anders  naar  cliëntendossiers  kijken  dan  de  consulenten  die  er  
nu  zitten.  Goed  om  er  ook  gezamenlijk  op  een  andere  manier  naar  te  kijken  en  eventueel  te  
her-indiceren.  Dat  kan  ook  zeker  tot  tussenstapjes  binnen  de  treden  leiden.  
Het  is  ook  belangrijk  dat  goed  wordt  samengewerkt  met  Middelpunt  en  dat  zij  ook  een  ‘brede  
blik’  hanteren.  Niet  alleen  richting  de  arbeidsmarkt  maar  ook  richting  sociale  activiteiten.    
  
Gemeente  probeert  tevens  aansluiting  te  vinden  bij  de  bedrijvenvereniging  en  de  Rotary  om  
te  delen  wat  gemeente  kan  betekenen  voor  werkgevers.  
  
De  voorzitter  geeft  aan  vanavond  goed  geïnformeerd  te  zijn.  Op  basis  van  de  3D  rapportage  
en  wat  vanavond  is  gepresenteerd  is  het  goed  om  op  een  later  moment  te  kijken  hoe  het  
gaat,  mede  op  basis  van  de  cijfers,  en  er  dan  nog  een  uurtje  met  elkaar  aan  te  wijden.  
De  voorzitter  dankt  René,  Nelleke  en  Richard  voor  hun  aanwezigheid  en  informatie.  Zij  verla-
ten  om  21.00  uur  de  vergadering.    
  
De  Adviesraad  spreekt  uit  het  positief  te  vinden  dat  gemeente  Landsmeer  zich  nu  actiever  
inzet  op  het  gebied  van  de  Participatiewet.  Het  is  echter  wel  teleurstellend  dat  er  de  afgelo-
pen  twee  jaren  weinig  tot  niets  is  gedaan  op  dit  gebied.  
  
6.   Bespreking  rapportage  3D  gemeente  Landsmeer  
Het  is  wellicht  handig,  als  er  in  februari  2018  een  nieuwe  rapportage  komt,  om  dat  dan  ver-
der  in  z’n  geheel  te  bespreken.  
  
7.   Ambities  ASD  en  ledenwerving  
Afgesproken  wordt  een  extra  vergadering  in  te  lassen  om  onder  andere  de  ambities  te  be-
spreken.  Die  vergadering  hoeft  niet  genotuleerd  te  worden.  
  
8.   Samenstelling  agenda  volgende  vergaderingen    
15  november  2017:  
•  
Toelichting  website  (Debbie  Tejares);;  
•  
Terugblik  Samenwerkingsagenda  2017  met  wethouder  Quakernaat  (voorstel  is  dat  
Kees,  Margot  en  Ada  dit  voorbereiden  en  het  naar  de  andere  leden  sturen);;  
•  
Terugblik  2017  Adviesraad;;  
•  
Acties  uit  3D-rapportage.  
  
Kees  nodigt  Debbie  Tejares,  Hilda  Chin-A-Tam  en  wethouder  Quakernaat  uit.  
  
Begin  2018:  
•  
Special  over  ouderen,  ouderenmishandeling,  dementie  en  eenzaamheid.    
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9.  
•  

•  
•  

Rondvraag  
Margot  geeft  aan  dat  bij  het  kennismakingsbezoek  aan  Middelpunt  het  niet  verstandig  
is  om  alle  vragen  die  er  zijn  te  stellen.  Het  zijn  er  namelijk  behoorlijk  veel.  Het  is  beter  
om  deze  vragen  in  een  documentje  te  zetten  en  per  mail  te  sturen.  Omdat  er  komend  
jaar  in  de  Adviesraad  een  ledenwisseling  plaatsvindt  wordt  ook  voorgesteld  het  ken-
nismakingsbezoek  bij  Middelpunt  door  te  schuiven  naar  volgend  jaar.  Dit  wordt  in  de  
extra  vergadering  verder  besproken.  Mochten  de  andere  leden  hiermee  akkoord  zijn,  
dan  communiceert  Nel  dit  richting  Joke  Boef.  
Corry  is  van  27  oktober  t/m  10  november  op  vakantie.  
Corry  vraagt  of  de  anderen  gehoord  hebben  dat  Onno  Hoes  een  rapport  heeft  gemaakt  
over  verwarde  mensen.  Dit  rapport  is  overgedragen  aan  de  VNG.  Het  gaat  erover  dat  
verwarde  mensen  een  crisiskaartje  zouden  gaan  dragen.  Ze  willen  dat  alle  gemeenten  
dat  overnemen.  

  
10.   Afsluiting    
De  voorzitter  sluit  de  bijeenkomst  om  21.55  uur.    
  
De  volgende  bijeenkomst  vindt  plaats  op  woensdag  15  november  2017  om  19.30  uur.  
  
Voorstel:  extra  vergadering  op  dinsdag  24  oktober  aanstaande  bij  Nel.  Nel  stuurt  een  
mail  hierover  naar  alle  leden.  
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Actielijst  
  
Datum  
15  febr  2017    

Actie  
Schema  opstellen  wie  welke  instantie  bezoekt  in  
het  kader  van  ‘De  AdviesRaad  de  boer  op’  
Vragen  aan  de  wethouder  of  de  regel  ‘van  hoog  
naar  beter’  ook  in  Landsmeer  wordt  toegepast  
Tekst  opstellen  inzake  demente  ouderen  
Follow-up  adviezen  en  toezeggingen  op  be-
leidsstukken  –  kalender  maken  
Kees  heeft  kalender  toegestuurd.  Aan  allen  het  
verzoek  dit  door  te  nemen  
Opzet  maken  advies  op  het  stuk  ‘Prettig  zelf-
standig  ouder  worden  in  Landsmeer’  en  sturen  
naar  andere  leden.  Dit  komt  in  de  special  vol-
gend  jaar  verder  aan  de  orde  
Vragen  opstellen  inzake  mogelijkheden  in  Land-
smeer  voor  mensen  met  dementie  en  naar  Ma-
rit/Jennifer  sturen.  Opnemen  in  de  special  

Verantwoordelijke  
Allen  

13  sept  2017  

Voorbereiden  bezoek  Middelpunt  

Margot  

13  sept  2017  

Contact  opnemen  met  Seniorenraad  inzake  We-
reld  Alzheimerdag  en  training  DCL  
Artikel  ‘gemeenteraad  aan  zet  eigen  bijdrage-
beleid  gemeente’  doorsturen  naar  de  leden  Ad-
viesraad  
Mail  sturen  aan  alle  leden  inzake  extra  vergade-
ring  op  24  oktober  a.s.  
Uitnodigen  Debbie  Tejares,  Hilda  Chin-A-Tam  
en  wethouder  Quakernaat  voor  de  vergadering  
van  15  november  a.s.  
Voorbereiden  terugblik  Samenwerkingsagenda  

Nel  

Indien  alle  leden  akkoord  gaan  om  de  kennis-
making  Middelpunt  door  te  schuiven  naar  vol-
gend  jaar,  dit  communiceren  richting  Joke  Boef  

Nel  

15  febr  2017    
8  maart  2017  
12  april  2017  

12  april  2017  

14  juni  2017  

13  sept  2017  
11  okt  2017  
11  okt  2017  
11  okt  2017  
11  okt  2017  

Nel  
Nel/Corry/Fenna  
Allen  

Fenna/Ada  

Nel/Fenna/Corry  

Kees  
Nel  
Kees  
Kees/Margot/Ada  
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Pm-lijst  vanaf  oktober  2016  
  
Onderwerp  
Mantelzorg  en  (werkende)  mantelzorger  
Huisbezoekformulieren  van  WonenPlus;;  wat  
doet  Middelpunt  ermee?    
Inkoop  
Dagopvang,  dagbesteding  en  inloop  voor  be-
ginnend  dementerenden  
Bezoek  Middelpunt  en  bespreking  casus  van  
Ada.  
Uit  kick-off:  houdt  regelmatig  contact  met  con-
sulenten  zodat  er  voeling  is  met  hun  praktijk,  
met  de  uitvoering  
Resultaten  keukentafelgesprekken  hulp  bij  
huishouden  
Concept  rooster  van  aftreden  
Kennismaking  met  nieuwe  mantelzorgconsu-
lenten  Wendy  Sas  
  

Planning  
  
  

Afgehandeld  
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