NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Landsmeer
19 mei 2021
Via Teams
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Richard Quakernaat – voorzitter
• Marjan Farjon
• Fenna Bolderheij
• Adrie van Erp
• Corry Stellema
• Ellen de Paauw
Namens gemeente Landsmeer:
• Hilda Chin-A-Tam
• Mark van Gogh (van 19.30 – 20.00 uur)
• Jennifer Dap (van 20.00 – 20.30 uur)
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
2. Onderwerpen met M. van Gogh
Veilig thuis: In de vorige vergadering is gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot
Veilig Thuis. Die vraag kwam voort uit de tijd dat er problemen waren met Veilig Thuis met
betrekking tot de wachtlijsten, de afhandeling van zaken en een constant gebrek aan bezetting. Mark geeft aan dat Veilig Thuis nog steeds een ‘zorgenkind’ is, maar dat wel de nodige
maatregelen zijn genomen zodat de wachtlijsten nu zijn weggewerkt. Momenteel wordt bekeken hoeveel mensen er nodig zijn om het werk goed uit te kunnen voeren zodat er definitief voldoende bezetting kan worden ingezet. In Landsmeer zijn er rond de 18 meldingen per
maand. Dit kunnen overigens ook een aantal meldingen van één gezin zijn. Zodra een melding binnenkomt is het de bedoeling dat dit wordt onderzocht en, als het kan, warm wordt
overgedragen naar het Middelpunt, waarna het Middelpunt het overneemt.
Zwaardere meldingen kunnen worden overgedragen aan Jeugdbescherming. Inmiddels is er
ook iemand van Jeugdbescherming 8 uren per week in het team aanwezig.
Adviesplicht: De ASD heeft gevraagd of wettelijk is vastgelegd op welke onderwerpen de
ASD om advies moet worden gevraagd. Dit is vastgelegd in artikel 3 van de verordening.
Daarin is geen indicatieve opsomming opgenomen maar aan de hand van de planning die
gemeente heeft opgesteld zijn er drie onderwerpen bij, waarbij advies aan de ASD wordt gevraagd en de rest is ter informatie aan de ASD. Al het beleid dat aan de raad wordt voorgelegd, daar zal advies voor worden gevraagd.
Met betrekking tot de woonzorgvisie, wordt geen advies gevraagd. Deze wordt namelijk
regionaal opgesteld. Overigens mag de ASD altijd ongevraagd advies uitbrengen aan de
gemeente. Dit initiatief wordt door de gemeente zeer gewaardeerd. Daarnaast kan de ASD
ook bij de gemeente aangeven als er behoefte is om een bepaald thema te bespreken.
Webinar inburgeringswet: Een van de leden van de ASD heeft een webinar over de nieuwe
inburgeringswet gevolgd. De wet zal per 1 januari 2022 aanvangen. De gemeente krijgt hierbij veel beleidsvrijheid. De ASD zou graag meekijken hoe een en ander wordt opgezet. Momenteel staat het in de planning opgenomen voor het vierde kwartaal 2021.
De beleidsmedewerker zal met statushouders in gesprek gaan om te bekijken hoe de dienstverlening het beste kan worden aangepakt.
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De voorzitter bedankt Mark voor zijn aanwezigheid en toelichting waarna hij om 20.00 uur de
vergadering verlaat.
3. Beantwoording vragen ten behoeve van opstellen beleidsplan armoedebestrijding
en schuldhulpverlening
De voorzitter heet Jennifer Dap hartelijk welkom. Jennifer heeft een aantal vragen gesteld
aan de ASD. Voor schuldhulpverlening is wetgeving dat het beleid elke vier jaar moet worden geactualiseerd en/of vastgesteld. Voor het Armoedebeleid geldt dit niet, maar omdat het
veel raakvlakken heeft, is besloten om dit samen in één integraal beleidsplan te vatten.
In de huidige nota Armoedebestrijding zijn meer dan 30 punten benoemd waar voor eind
2020 iets mee gedaan zou worden. Deze punten worden door Jennifer momenteel in de evaluatie meegenomen en bij de evaluatie neemt zij, onder andere via de ASD, ook graag de
signalen van de achterban mee.
Na een korte introductie worden de vragen doorgenomen en, waar mogelijk, door de ASD
beantwoord.
Vraag: zijn de inwoners bekend met de regelingen van de gemeente?
Antwoord: De ASD heeft geen inzicht in heel Landsmeer, maar aan de hand van een incident wordt aangegeven dat communicatie naar de diverse doelgroepen een aandachtspunt
is. Binnen de organisatie moet ook duidelijk zijn waar men naartoe verwezen wordt bij problemen. Het is niet voldoende om mensen te verwijzen naar een formulierenbrigade.
Vraag: Ziet de ASD bepaalde ontwikkelingen en een behoefte bij inwoners (jong en/of oud)?
Antwoord: Vooral bij jongeren bestaat er een risico op schulden doordat zij soms gemakkelijk geld lenen. Gevraagd wordt om meer voorlichting aan jongeren over hoe om te gaan met
geld.
Vraag: Zijn er zaken die wij als gemeente over het hoofd zien qua beleid? Waar voorzien wij
wel in en waarin niet?
Antwoord: Betere informatievoorziening is van belang.
Vraag: Kunnen mensen echt ‘meedoen’ op basis van ons beleid?
Antwoord: Als iemand een minimum uitkering heeft is dit vaak niet voldoende om mee te
kunnen doen. Daarom is het zo belangrijk om onder de aandacht te brengen wat wel kan. Er
zijn in Landsmeer diverse regelingen, die overigens minder goed zijn dan de regelingen van
gemeente Amsterdam, en het is goed om die kenbaar te maken.
Vraag: Wordt er volgens de ASD goed samengewerkt met de ketenpartners?
Antwoord: Wellicht goed om de diverse mensen, die in dit traject bezig zijn, samen te brengen om met elkaar te bespreken hoe ze met de diverse problematiek omgaan en hoe zij het
beste kunnen doorverwijzen.
Vraag: Heeft de ASD aanvullingen?
Antwoord: Met betrekking tot studietoeslag wordt geconstateerd dat er een groot verschil is
in de hoogte van de bedragen die door diverse gemeenten verstrekt worden. Daarnaast zou
er voldoende bekendheid aan dit soort regelingen gegeven moeten worden.
Jennifer geeft aan dat het Rijk, samen met de VNG, bezig is naar dit soort regelingen te kijken. Zij neemt deze opmerking mee. Het document met de bedragen studietoeslag per gemeente, dat door Adrie is rondgestuurd, stuurt Hilda door aan Jennifer.
Vanuit het Meerjarenbeleidsplan is ingezet op ‘vroeg signalering’. Hiermee wordt getracht te
voorkomen dat mensen in problematische schulden terecht komen. In 2020 is daarvoor een
pilot gestart. Ondanks corona is het gelukt om mensen eerder te signaleren en te helpen.
Voor 2021 is vroeg signalering een wettelijke taak geworden. In dat verband zijn afspraken
gemaakt met diverse partijen (huur, gas, licht, water, zorgverzekering et cetera).
Gevraagd wordt of er een samenwerking is tussen de Kredietbank en SMD. Dit is volgens
Jennifer inderdaad het geval. De lijnen zijn kort en men weet elkaar goed te vinden. De afgelopen jaren is het goed gegaan. Mensen vallen niet terug naar schulden en de nazorg sluit
goed aan.
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Zodra de evaluatie gereed is, stuurt Jennifer het door aan de ASD en geeft zij, indien gewenst, een toelichting hierop.
De voorzitter bedankt Jennifer voor haar inbreng waarna zij de vergadering verlaat.
4. Sociaal Domein Planning 2021
De planning is opgesteld. In verband met personele bezetting is de vraag of de planning gehaald wordt. Een aantal zaken moeten dit jaar door en die worden opgepakt. Mark zal met
zijn team de planning nogmaals goed bekijken om te zien of, en zo ja welk onderdeel, moet
worden geschoven. Dit wordt in de volgende vergadering verder besproken.
5. Ongevraagde adviezen in de toekomst
Ontmoetingsplek voor ouderen
Uitgezocht is welke activiteiten door SamenMeer en De Zoete Inval worden georganiseerd.
Enerzijds is er de dagbesteding, die een aantal dagen per week actief is. Op woensdag is er
de koffieochtend, waar mensen met aansluitingsproblemen aan deel kunnen nemen. Dit is
een actie tussen SamenMeer en De Zorgcirkel.
In samenwerking met Resto van Harte wordt eraan gewerkt om één keer per week, op de
woensdag, maaltijden te verzorgen. Het is een systeem om een soort buurttafel te realiseren
voor niet specifieke doelgroepen. Naar verwachting zullen hier wekelijks ongeveer 50 personen gebruik van maken. In het begin zal hiervoor, als dat nodig is, vanuit de gemeente wat
geld beschikbaar worden gesteld.
Door een van de leden wordt de suggestie gedaan om hiervoor mensen uit de diverse seniorenbuurtjes uit te nodigen om daarmee meer sociale cohesie in Landsmeer te krijgen. Belangrijk is om goed over de doelstelling na te denken. Een van de leden spreekt haar zorg uit
en vraagt zich af wat het plan is achter de Zoete Inval. Vanuit de Zorgcirkel is er geen menskracht. Fenna zou hier graag over meedenken. Richard neemt deze zorg mee richting SamenMeer en de Zoete Inval.
Afgesproken wordt om in de komende tijd te kijken hoe het gaat lopen. Richard koppelt dit
terug vanuit SamenMeer.
Eventueel beleid toenemend aantal tachtigplussers in Landsmeer (o.a. wonen)
Afgesproken wordt om hier, als de ASD weer fysiek bij elkaar kan komen, een brainstormsessie aan te wijden en hier ook de Seniorenraad bij uit te nodigen.
Lijst met sociaal betrokken bedrijven die zich inzetten voor bepaalde doelgroepen
Dit wordt meegenomen bij de hierboven genoemde brainstormsessie.
6. Toelichting op Nabuurschap
Fenna geeft een toelichting op Nabuurschap en hoe, in het kader daarvan, in Amsterdam
stadsdorpen zijn opgezet, hoe dit georganiseerd is en welke activiteiten er zijn. Dit is gericht
op zorgen voor jezelf en elkaar, nu en voor later (www.stadsdorpenamsterdam.nl). Gemeente Amsterdam geeft de stadsdorpen een startsubsidie.
Vóór de coronacrisis is gekeken om iets dergelijks ook in Landsmeer op te zetten en er is
een groepje van 14 mensen een aantal maal bij elkaar geweest om te bespreken welke activiteiten ze zouden willen doen, wat de basis is, welke doelstellingen er zijn en hoe je zoiets
zou moeten organiseren.
Door corona is het stil komen te liggen, maar het blijft een leuk en aantrekkelijk idee dus wellicht een goed moment om het na de zomer weer op te pakken. Er zou het beste een vereniging voor kunnen worden opgezet waarbij het vooral heel erg om zelf doen gaat. De activiteiten worden binnen de groepjes zelf georganiseerd, zonder professionals. Di onderwerp
wordt ook meegenomen bij de brainstormsessie.
7. Ingekomen post
Er is geen aanvullende post binnengekomen.
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8. Notulen 24 maart 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.
Met betrekking tot de actielijst:
Punt 5: De medewerker van de gemeente die contact heeft met LINK zou graag contact leggen met de jongerenwerker van het Kruispunt. Corry bespreekt dit met de jongerenwerker en
stuurt daarna het e-mailadres naar Hilda zodat een afspraak kan worden gemaakt.
Punt 7: hoogte vacatievergoeding: Op dit moment is in de verordening voor de leden een
bedrag opgenomen van € 30,00 per vergadering. Omdat het ook voor nieuwe leden aantrekkelijk moet zijn om aan te sluiten bij de ASD, wordt na stemming besloten dat een verzoek
wordt ingediend om dit bedrag te verhogen naar € 45,00 of € 50,00 per vergadering. Richard
neemt contact op met de gemeente om dit te bespreken.
Punt 9: op de vraag of de woonzorgvisie voortkomt uit de visie ouderenzorg ZaanstreekWaterland geeft Hilda aan dat dit inderdaad het geval is. De visie ouderenzorg is door de
zorgaanbieders, zorgkantoor en gemeente gezamenlijk opgesteld. De woonzorgvisie wordt
door iedere gemeente apart opgesteld. Uiteraard vindt er in de regio wel afstemming plaats
en wordt de visie ouderenzorg ook betrokken bij de woonzorgvisie.
9. W.v.t.t.k.
Wellicht goed om na de vakantie te bepalen waartoe de ASD ‘op aard is’, en na te denken
over de opvolging van onder andere Corry en uitbreiding van de ASD met jongere mensen.
Een mogelijkheid is om daarvoor nogmaals een workshop te plannen met iemand van de
Koepeladviesraden. Fenna, Adrie en Richard nemen de planning hiervan op zich. Rekening
houden met de vakantie van de diverse leden.
Daarnaast is het, zodra iedereen twee keer is gevaccineerd, misschien mogelijk om weer fysiek bij elkaar te vergaderen, uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter.
Op 16 juni is dit nog te vroeg, maar het streven is om met de vergadering van 22 september
weer bij elkaar te komen.
10. Onderwerpen volgende vergadering (16 juni 2021)
Op dit moment zijn er niet direct agendapunten te benoemen, behalve wellicht de planning
Sociaal Domein 2021. Dit is echter afhankelijk of de gemeente daar al een verdere uitspraak
over kan doen. Richard en Marjan bekijken wat de mogelijke agendapunten voor de vergadering zijn en beslissen dan of de vergadering door gaat.
11. Rondvraag
Corry vraagt of er al een datum gepland kan worden voor het jaarlijkse etentje van de ASD,
waarin eveneens afscheid genomen wordt van Kees, Ria, Margot en Ada. Eerdaags gaan de
restaurants vermoedelijk weer open. Afgesproken wordt om hiermee nog even te wachten.
12. Afsluiting
De vergadering wordt om 21.40 uur gesloten.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 16 juni 2021 om 19.30 uur via Teams.
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Actielijst
Nr.
1

Datum
24 maart 2021

2

19 mei 2021

3

19 mei 2021

4

19 mei 2021

5

19 mei 2021

6

19 mei 2021

7

19 mei 2021

Actie
Navragen of de medewerker participatie
contact heeft gehad met de nieuwe Nederlanders die hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een gesprek inzake evaluatie participatie
Contact opnemen met de jongerenwerker
van het Kruispunt en daarna zijn emailgegevens aan Hilda doorgeven zodat
de medewerker van de gemeente, die contact heeft met LINK, contact met hem kan
leggen
De mail met de bedragen studiefinanciering
per gemeente doorsturen naar Jennifer Dap
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
Bijeenkomst plannen met Koepeladviesraden inzake ASD (doelstellingen en uitbreiding nieuwe leden)
Bekijken of er agendapunten zijn voor de
ASD van 16 juni aanstaande en bepalen of
deze door gaat
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Verantwoordelijke
Hilda

Corry

Hilda
Richard

Richard
Fenna/Adrie/Richard
Richard/Marjan

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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