NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Landsmeer
7 juli 2021
Locatie: SamenMeer Landsmeer
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Richard Quakernaat – voorzitter
• Marjan Farjon (verslag)
• Fenna Bolderheij
• Adrie van Erp
• Corry Stellema
Afwezig met bericht
• Ellen de Paauw
Namens gemeente Landsmeer:
• Hilda Chin-A-Tam
• Jennifer Dap
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Hilda geeft aan dat er per 1 augustus en 1 september nieuwe medewerkers op de afdeling
komen. In de tweede helft van augustus wordt er op de afdeling een tussenplanning gemaakt
van wat er is blijven liggen en wanneer dat wordt ingepland.
De regionale jeugdverordening staat in de planning. De inburgeringswet wordt doorgeschoven.
2. Onderwerpen met M. van Gogh
Dit agendapunt komt te vervallen. Zie onder agendapunt 1, mededelingen.
3. Regionale jeugdverordening (concept)
Jennifer Dap is aanwezig om dit onderwerp te bespreken. De voorzitter heet haar hartelijk
welkom. Zij licht toe dat dit de eerste conceptversie is. Er komt binnenkort een tweede versie. De regio is bezig met de aanbesteding. Men probeert in de regio zoveel mogelijk af te
stemmen. Er blijven wel wat verschillen tussen de diverse gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland.
Opmerkingen vanuit de ASD:
• Jongeren moeten zo dichtbij mogelijk bediend worden. Amsterdam is veel dichterbij en
is ook beter te bereiken met het OV. Er zijn veel aanbieders in Amsterdam.
• Is het niet mogelijk een zogenaamd ‘vervoerspotje’ te maken? OV is duur, en dat is voor
de jongeren die het betreft een kleine tegemoetkoming.
Jennifer neemt de gemaakte opmerkingen mee.
4. Eenzaamheid in Landsmeer
Informatie hierover is verstrekt via een krantenartikel in het Kompas en via een LOLtv interview met Menoes Geraets. Menoes is voor een korte periode door de gemeente ingehuurd
om het contactpunt/steunpunt eenzaamheid te ontwikkelen.
Gemaakte opmerkingen
• De ASD besluit het krantenartikel niet te bespreken.
Het interview:
• Er wordt gesproken over ‘de eenzame mensen van Landsmeer’.
• In de werkgroep (die al anderhalf jaar bestaat en erover vergadert) zitten geen betrokken burgers;
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Steunpunt of meldpunt eenzaamheid wordt wellicht als stigmatiserend ervaren. Er is
veel literatuur en ervaring in Nederland. Er zijn goede methoden ontwikkeld;
Eenzaamheid wordt het hulpverleningscircuit ingetrokken en krijgt zo het etiket ‘zorg’;
Het gaat om ‘ergens bij willen horen’, contacten hebben et cetera (zie ook het plan van
Adrie en het uitgebreide verhaal van Fenna);
Er is geen eenzaamheidsbeleid bij de gemeente;
Waarom heeft de gemeente dit niet met de ASD besproken?

Conclusie
De ASD besluit een ongevraagd advies te schrijven.
Fenna en Adrie maken een afspraak op 3 augustus om 10.00 uur bij Fenna en gaan een
conceptadvies schrijven. Dit sturen zij naar de andere leden.
Zie punt 5 hieronder. Richard sluit zich bij het groepje aan. Het groepje zal zich tevens buigen over het organiseren van een workshop.
5. Nieuwe leden voor de ASD
De ASD heeft nieuwe leden nodig. Vooral jongere mensen met expertise op het terrein van
jeugd.
• Adrie kent iemand. Hij gaat die persoon benaderen. Als die persoon geïnteresseerd is,
kan een kennismakingsgesprek georganiseerd worden. Ook kan iemand als toehoorder
kennismaken.
• Fenna heeft nog de stukken, die zij vorig jaar met Ria heeft gemaakt om via een krantenartikel leden te zoeken, en stuurt deze stukken door.
• Belangrijke vraag is, hoe krijgen wij signalen (input) vanuit de bevolking?
• De ASD besluit tot een workshop ‘waartoe zijn we op aarde en hoe kunnen we een
spreekbuis van de bewoners worden’.
6. Ingekomen post
Concept regionale jeugdverordening.
7. Planning en voorbereiding vergadering functie ASD
Zie bij workshop.
8. Notulen 24 maart 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.
9. W.v.t.t.k.
Dit agendapunt komt voortaan te vervallen. Korte punten kunnen bij de rondvraag aan de orde komen.
10. Onderwerpen volgende vergadering (22 september 2021)
Voorlopig: nieuwe concept jeugdverordening.
11. Rondvraag
Fenna vindt een agenda met wat meer toelichting prettiger. Marjan bespreekt dit met Nelleke
V.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 22 september 2021 om 19.30 uur in
het gemeentehuis Landsmeer.

Definitief verslag ASD Sociaal Domein Landsmeer 7 juli 2021

2

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

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. Tevens meenemen de workshop ‘waartoe zijn we op aarde en hoe kunnen we een spreekbuis van
de bewoners worden’
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
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Verantwoordelijke
Richard

Richard
Fenna/Adrie/Richard

Adrie
Fenna
Marjan

3

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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