NOTULEN  van  de  bijeenkomst  van  de  Adviesraad  Sociaal  Domein  Landsmeer    
24  januari  2018  
Gemeentehuis,  Raadhuisstraat  1  te  Landsmeer.  
  
Aanwezig    
namens  Adviesraad  Sociaal  Domein:     
  
•   Kees  Persoon,  voorzitter  
•   Nel  Klaasse  Bos  
•   Fenna  Bolderheij  
•   Corry  Stellema  
•   Ada  van  Toorenenburg  
•   Margot  Witteveld  
  
namens  gemeente  Landsmeer:  
•   Hilda  Chin-A-Tam  
•   Nelleke  Tooren  
  
Notulist:    
•   Nelleke  Vet  (A-N  Maatwerk)  
  
  
1.   Opening  en  vaststelling  agenda  
De  voorzitter  opent  om  19.30  uur  de  vergadering  en  heet  de  aanwezigen  hartelijk  welkom.    
Bij  agendapunt  4,  ingekomen  stukken,  komt  ook  het  financieel  verslag  aan  de  orde.  
  
2.   Mededelingen  
•   Nelleke  Tooren  laat  weten  dat  naar  aanleiding  van  de  vorige  vergadering  is  besloten  dat  
Jennifer  Dap  vanaf  september  als  vast  gezicht  bij  de  vergaderingen  van  de  Adviesraad  
aanwezig  zal  zijn.  Zij  gaat  eerst  met  zwangerschapsverlof.  Tot  die  tijd  wonen  Nelleke  en  
Hilda  Chin-A-Tam  de  vergaderingen  bij.  In  het  geval  er  stukken  behandeld  worden  waarbij  
de  aanwezigheid  van  de  beleidsmedewerker  gewenst  is,  dan  zal  de  betreffende  beleids-
medewerker  ook  aanschuiven  bij  de  vergadering.    
•   Nel  geeft  aan  niet  helemaal  fit  te  zijn,  daarom  zal  zij  vanavond  na  de  behandeling  van  
agendapunt  5  de  vergadering  verlaten.  
•   Kees  laat  weten  een  tweede  gesprek  te  hebben  gehad  met  Jan  Korteweg.  Jan  heeft  be-
sloten  om  zijn  lidmaatschap  van  de  Adviesraad  terug  te  geven.  Kees  neemt  contact  op  
met  wethouder  Quakernaat  hierover.  Het  is  goed  om  namens  de  gemeente  een  formeel  
briefje  op  te  stellen  waarin  Jan  wordt  bedankt  voor  zijn  inzet.  
•   Margot  heeft  een  gesprek  gehad  met  Marit  en  met  Wendy  Sas  (mantelzorgconsulente).  Er  
wordt  een  enquête  gestuurd  naar  alle  huishoudens  in  Landsmeer  met  vragen  over  man-
telzorg.  De  vragenlijst  is  gezamenlijk  doorgenomen.  Het  is  mogelijk  dat  Wendy  zich  ook  
nog  apart  introduceert  zodat  er  meer  bekendheid  wordt  gegeven  aan  haar  als  mantelzor-
ger  en  wat  ze  te  bieden  heeft.  De  enquête  gaat  in  principe  naar  alle  huishoudens  in  Land-
smeer,  maar  dat  moet  nog  door  het  college  worden  goedgekeurd.  De  doelstelling  is  om  
met  behulp  van  deze  enquête  de  mate  van  tevredenheid  te  meten,  erachter  te  komen  
welke  wensen  er  zijn  en  wat  men  nodig  heeft.  Er  is  over  gesproken  om  de  aftrap  van  de  
enquête  door  wethouder  Quakernaat  te  laten  doen  tijdens  een  uitzending  van  de  LOL.  
•   Margot  heeft  twee  brieven  gestuurd  naar  wethouder  Quakernaat.  Eén  brief  waarin  de  Ad-
viesraad  adviseerde  om  in  De  Keern  (nieuwe  locatie  Middelpunt)  voldoende  aparte  
spreekruimtes  te  realiseren.  En  een  andere  brief  over  de  Klijnsma-gelden.  Op  beide  brie-
ven  is  nog  geen  reactie  ontvangen.  
•   Ten  aanzien  van  het  ‘primaat  van  verhuizen’  is  de  Wmo-verordening  aangepast.  Er  zijn  
echter  geen  bedragen  aan  gekoppeld.  Er  wordt  per  keer  en  per  geval  naar  gekeken.  Kees  
vraagt  zich  af  wanneer  en  hoe  dit  bekend  wordt  gemaakt  bij  het  Middelpunt.  Nelleke  T.  
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checkt  of  dit  gecommuniceerd  is  en  koppelt  dit  terug.  
•   Fenna  vraagt  aan  de  leden  om  niet  elke  keer,  bij  het  beantwoorden  van  e-mails  binnen  de  
groep,  via  ‘allen  beantwoorden’  mails  te  beantwoorden.  Dit  alleen  doen  als  het  echt  nuttig  
en  noodzakelijk  is.    
  
3.   Notulen  vergadering  13  december  2017    
Tekstueel  en  naar  aanleiding  van:  
Blz.  1:    
Agendapunt  3,  zesde  zin:  ‘personeelsbeleid’  vervangen  door  ‘personele  bezetting’.  
  
Blz.  3:    
Derde  alinea:  wanneer  ontvangt  de  Adviesraad  de  onderwerpen  die  zich  lenen  voor  de  co-
productie?  Nelleke  T.  geeft  aan  dat  de  gemeente  daarover  in  gesprek  is  en  dat  de  onder-
werpen  vóór  de  vergadering  van  21  februari  aanstaande  worden  aangeleverd.  
  
Agendapunt  7,  laatste  alinea:  de  terugkoppeling  van  het  advies  dat  is  uitgebracht  op  de  ver-
ordening  Jeugd  wordt  aan  de  pm-lijst  toegevoegd.  
  
Blz.  4:  
Agendapunt  9,  eerste  zin:  ‘het  personeelsbeleid’  vervangen  door  ‘de  personele  bezetting’.  
Kees  meldt  dat  we  ook  niet  uit  het  oog  moeten  verliezen  dat  als  de  bezetting  van  de  Advies-
raad  groeit,  er  dan  ook  iets  aan  de  begroting  moet  worden  gedaan.  
  
De  notulen  worden  hierna  vastgesteld.  
De  actie-  en  pm-lijst  worden  bijgewerkt.  
  
4.   Ingekomen  stukken  en  kalender  
Financieel  verslag:  Corry  heeft  het  financieel  verslag  rondgestuurd  aan  de  leden.  Hier  zijn  
geen  vragen  over.  De  uitbetaling  vindt  verdeeld  over  twee  keer  per  jaar  plaats  in  plaats  van  
één  keer  per  jaar,  zoals  voorgaande  jaren.  Het  verslag  wordt  hierbij  vastgesteld.  
  
5.   Deskundigheid  van  de  Adviesraad  
Fenna  heeft  met  behulp  van  de  input  van  de  andere  leden  een  document  gemaakt  met  be-
trekking  tot  de  deskundigheidsontwikkeling  van  de  adviesraad.  Daarbij  heeft  zij  een  aantal  
constateringen  en  ontwikkelingen  in  het  komende  jaar  genoemd,  wat  de  voordelen  zijn  van  
deskundigheidsverbetering  en  wat  de  mogelijkheden  voor  de  Adviesraad  zijn.  Daarin  zijn  ook  
de  wensen  van  de  leden  opgenomen.  Aangezien  er  in  de  begroting  een  bedrag  is  opgeno-
men  voor  deskundigheidsverbetering  is  het  misschien  goed  om  hier  gebruik  van  te  maken  en  
op  die  manier  de  deskundigheid  te  verbeteren  waardoor  de  Adviesraad  beter  kan  functione-
ren.  Fenna  geeft  aan  dat  een  inwerkprogramma  voor  nieuwe  leden  goed  kan  zijn  om  nieuwe  
leden  (en  ook  de  reeds  zittende)  te  informeren.  
  
Nelleke  T.  geeft  aan  dat  in  de  volgende  vergadering  twee  onderwerpen  aan  de  orde  komen  
waarin  gemeente  en  de  Adviesraad  zich  in  co-productie  verder  gaan  ontwikkelen.  Is  het  een  
idee,  zodra  die  onderwerpen  bekend  zijn,  om  te  kijken  of  aan  de  hand  daarvan  iets  nodig  is?  
Eventueel  kunnen  gemeente  en  Adviesraad  op  die  punten  op  het  gebied  van  kennisvergro-
ting  samen  met  elkaar  optrekken.  Ada  geeft  aan  eventueel  werkbezoeken  te  kunnen  regelen.  
  
De  Adviesraad  zou  als  vertegenwoordiger  van  de  samenleving  de  antennes  moeten  zijn  van  
die  samenleving  richting  de  gemeentelijke  organisatie  en  op  die  manier  de  wethouder  infor-
meren  als  er  problemen  zijn  op  een  van  de  gebieden  die  binnen  het  Sociaal  Domein  vallen.    
  
Kees  vindt  dat  de  Adviesraad  momenteel  in  onbalans  is.  Heel  veel  is  Wmo-gerelateerd.  Par-
ticipatiewet  en  Jeugd  kom  je  niet  tegen.  De  Adviesraad  is  een  burgerparticipatie  die  het  tota-
le  domein  zou  moeten  bedienen  en  vertegenwoordigen,  maar  dat  betekent  wel  dat  er  kennis  
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moet  zijn  op  alle  gebieden  die  binnen  het  Sociaal  Domein  vallen.  In  eerste  instantie  zou  het  
goed  zijn  aandacht  en  energie  te  steken  in  het  in  evenwicht  brengen  van  de  Adviesraad.  
Als  voorbeeld  geeft  hij  aan  dat  Ada  regelmatig  stukken  stuurt  over  de  ontwikkelingen  binnen  
het  Sociaal  Domein.  Met  het  goed  doorlezen  van  deze  stukken,  erover  nadenken  en  het  te-
rugvertalen  naar  wat  dit  betekent  voor  de  Landsmeerse  situatie,  doe  je  al  heel  veel  aan  des-
kundigheid  op  die  gebieden.  Je  krijgt  dan  ook  veel  sneller  zicht  in  hoe  het  Sociaal  Domein  in  
Landsmeer  in  elkaar  steekt.  Maar  dat  betekent  dat  je  er  voldoende  energie  in  moet  steken.  
Daarnaast  is  het  van  groot  belang  de  organisatie  binnen  het  gemeentehuis  en  het  Middel-
punt  goed  te  kennen  en  te  weten  waar  je  voor  bepaalde  zaken  moet  zijn.  
  
Eenieder  zou  zich  moeten  afvragen  hoeveel  tijd  en  energie  hij/zij  eraan  kan  en  wil  besteden  
en  men  zou  een  poging  moeten  doen  om  zich  de  basisbegrippen  eigen  te  maken  binnen  de  
andere  vakgebieden  dan  hun  eigen  vakgebied.  Van  belang  is  daarnaast  dat  tijdens  de  ver-
gaderingen  kennis  en  ervaringen  met  elkaar  worden  uitgewisseld.  
  
Ook  de  respons  van  de  gemeente  is  van  belang  bij  het  zo  goed  mogelijk  functioneren  van  de  
Adviesraad.  
  
Samenvattend:  het  is  goed  om  het  budget  te  gebruiken  om  de  deskundigheid  te  bevorderen,  
daarin  gezamenlijk  op  te  trekken  met  de  gemeente,  maar  daarnaast  is  het  ook  van  belang  
om  te  werken  aan  de  basiskennis  over  alle  gebieden  die  binnen  het  Sociaal  Domein  vallen.  
Nelleke  T.  geeft  aan  dat  de  gemeente  ook  wellicht  meer  input  kan  leveren  ten  aanzien  van  
kennis  op  al  deze  gebieden.  Niet  alleen  met  betrekking  tot  het  uitvoerende  deel,  maar  ook  de  
structuur  en  het  grotere  geheel.  
  
6.   Werving  nieuwe  leden  Adviesraad  
Jan  is  met  ingang  van  1  januari  2018  met  de  Adviesraad  gestopt.  Nel  stopt  per  1  april  2018  
en  Kees  per  1  juli  2018.  
In  verband  daarmee  en  omdat  vanaf  januari  2018  ook  de  WSW  binnen  het  Sociaal  Domein  
valt,  is  het  noodzakelijk  om  nieuwe  leden  te  werven.  
Het  is  van  belang  dat  de  kandidaten  kennis  hebben  op  de  gebieden  ‘jeugd  en  onderwijs’,  ‘de  
participatiewet’  en  ‘de  wet  sociale  werkvoorziening.  De  tijd  die  men  eraan  zou  moeten  beste-
den  is  ongeveer  10  uren  per  maand.  
Nelleke  T.  informeert  bij  Patricia  de  Haan,  voorheen  werkzaam  bij  gemeente  Waterland,  op  
welke  manier  die  gemeente  een  rol  heeft  gespeeld  bij  de  werving  van  nieuwe  leden.    
Het  is  belangrijk  om  aan  te  kondigen  in  het  Kompas  en  bij  de  LOL  dat  de  Adviesraad  op  zoek  
is  naar  nieuwe  leden.  Kees  heeft  de  advertenties  die  in  2014  en  2016  in  het  Kompas  hebben  
gestaan  meegenomen.  
Margot,  Ada  en  Kees  maken  een  afspraak  (donderdag  25  januari  om  19.00  uur)  om  de  pro-
fielen  op  te  stellen,  om  de  routing  te  maken  en  in  tijd  uit  te  zetten  en  daarbij  ook  de  uitzen-
ding  bij  de  LOL  mee  te  nemen.  
  
7.   Voorbereiden  uitzending  LOL  
Het  is  de  bedoeling  dat  de  Adviesraad  tijdens  een  uitzending  van  de  LOL  de  gelegenheid  
krijgt  om  iets  te  vertellen  over  de  Adviesraad  Sociaal  Domein  om  op  die  manier  mensen  te  
informeren  over  en  wellicht  te  interesseren  voor  de  Adviesraad.  
  
8.   Kennismaking  nieuwe  burgemeester  
De  nieuwe  burgemeester,  Anne  Lize  van  der  Stoel,  heeft  Kees  benaderd  om  een  afspraak  te  
maken.  Deze  afspraak  vindt  plaats  op  7  februari  aanstaande  om  14.00  uur.  Margot  is  hier  
ook  bij  aanwezig.  
  
9.   Samenstelling  agenda  vergadering  21  februari  2018  
•   Cliënt-ervaringsonderzoeken  
Fenna  heeft  opmerkingen  over  het  onderzoek  van  vorig  jaar.  Nelleke  T.  geeft  aan  dat  
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•  
  

gemeente  ook  een  aantal  zaken  wil  wijzigen  in  het  onderzoek  en  dat  al  is  gestart  met  
een  eerste  gesprek  met  het  onderzoeksbureau.  Nelleke  ontvangt  graag  zo  spoedig  mo-
gelijk  de  opmerkingen  van  de  Adviesraad.  Fenna  stuurt  dit  aan  Nelleke.  
Beleidsonderwerpen  voor  co-productie.  

Samenstelling  agenda  vergadering  14  maart  2018  
Halfjaarcijfers  2e  helft  2017  
  
10.   Rondvraag  
Website:  Fenna  heeft  gevraagd  om  commentaar  ten  aanzien  van  de  website.  Vanuit  de  ge-
meente  zou  Debby  Tejares  de  website  bijhouden.  Debby  werkt  niet  meer  bij  de  gemeente.  
Fenna  vraagt  of  er  geld  beschikbaar  kan  worden  gesteld  om  iemand  in  te  huren.  
Het  is  mogelijk  om  de  website  te  laten  onder  de  vlag  van  de  gemeente.  Dat  betekent  dat  je  
gebruik  moet  maken  van  de  deskundigen  binnen  de  gemeente.  Nelleke  V.  zou  de  website  bij  
kunnen  houden,  maar  moet  hiervoor  dan  autorisatie  krijgen.  Gemeente  is  er  geen  voorstan-
der  van  om  externen  te  autoriseren.  
Er  kan  ook  een  aparte  website  voor  de  Adviesraad  Sociaal  Domein  komen.  Dat  betekent  wel  
dat  je  daar  geld  in  moet  investeren.  Nelleke  V.  zou  ervoor  kunnen  zorgen  dat  de  content  er-
op  komt  te  staan,  maar  er  moet  dan  wel  een  website  gebouwd  worden.    
Afgesproken  wordt  dat  Fenna  gaat  informeren  wat  het  aan  tijd  en  geld  kost  en  hoe  de  omlig-
gende  gemeenten  dit  doen.  
  
Nel  wijst  erop  dat  Partan  op  donderdag  25  januari  a.s.  om  15.30  uur  een  bijeenkomst  over  
eenzaamheid  organiseert  in  Amsterdam-Noord.    
  
Gevraagd  wordt  wanneer  de  Adviesraad  de  halfjaarcijfers  van  2e  helft  2017  kan  verwachten.  
Waarschijnlijk  gaan  deze  in  april  2018  naar  de  raad.  Hilda  en  Nelleke  T.  zoeken  dit  uit  en  
komen  hierop  terug.  In  ieder  geval  wordt  dit  onderwerp  voor  de  vergadering  van  maart  gea-
gendeerd.  
  
Afgesproken  wordt  om  het  conceptverslag  van  de  vergadering  niet  alleen  naar  de  leden  van  
de  Adviesraad  te  sturen  maar  ook  direct  naar  Nelleke  Tooren.  
  
11.   Afsluiting  
De  voorzitter  sluit  om  21.20  uur  de  vergadering.    
  
De  volgende  vergadering  vindt  plaats  op  21  februari  2018  om  19.30  uur.  
  

•  
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Actielijst  
  
Datum  
15  febr  2017    

13  sept  2017  
13  dec  2017  
13  dec  2017  
24  januari  2018  
24  januari  2018  
24  januari  2018  
24  januari  2018  
24  januari  2018  
24  januari  2018  
24  januari  2018  
24  januari  2018  

Actie  
Vragen  aan  de  wethouder  of  de  regel  ‘van  hoog  
naar  beter’  ook  in  Landsmeer  wordt  toegepast.  
De  woningcorporaties  in  Amsterdam  hanteren  
deze  regel.  Is  dit  in  Landsmeer  ook  het  geval?  
Voorbereiden  bezoek  Middelpunt.  Margot  heeft  
vragen  opgesteld.  Zodra  er  nieuwe  leden  in  de  
Adviesraad  plaatsnemen,  dan  verder  oppakken.  
Aanleveren  vragen  en  ideeën  over  de  inhoud  
van  de  website  bij  Fenna.    
Plannen  informeel  overleg  om  functieprofielen  
ten  behoeve  van  werving,  routing  en  invullen  
LOL  item  te  bespreken.  
Wethouder  Quakernaat  informeren  over  het  ver-
trek  van  Jan  Korteweg  uit  de  Adviesraad  
Stand  van  zaken  beantwoording  brieven  over  
spreekruimtes  De  Keern  en  Klijnsma-gelden  
Informeren  of  Middelpunt  is  geïnformeerd  over  
aanpassing  Wmo-verordening  met  betrekking  tot  
‘primaat  van  verhuizen’  
Aanleveren  (vóór  21  februari  2018)  onderwer-
pen  voor  co-productie  gemeente/Adviesraad  
Informeren  bij  gemeente  Waterland  welke  rol  zij  
hadden  bij  de  werving  van  nieuwe  leden  voor  de  
Adviesraad  
Opmerkingen  over  cliënt-ervaringsonderzoeken  
aan  Nelleke  T.  sturen  
Informatie  inzake  halfjaarcijfers  2e  helft  2017  

Verantwoordelijke  
Nel  

Informatie  verzamelen  inzake  website  Advies-
raad  bij  omliggende  gemeenten  

Fenna  

Margot  
Allen  
Kees/Ada/Margot  
Kees  
Nelleke  T.  
Nelleke  T.  
Nelleke  T.  
Nelleke  T.  
Fenna  
Hilda/Nelleke  T.  
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Pm-lijst    
  
Onderwerp  
Inkoopproces  
Agenderen  mogelijke  beleidsonderwerpen  
voor  co-productie  
Evalueren  kwartaal  
Bij  uitbreiding  Adviesraad  begroting  aanpas-
sen  
Terugkoppeling  advies  op  de  verordening  
Jeugd  
  
  
  
  
  

Planning  
  
21  februari  2018  

Afgehandeld  
  
  

Na  afloop  van  elk  
kwartaal  
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