NOTULEN van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer
16 januari 2019
Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Kees Persoon – voorzitter
• Ada van Toorenenburg
• Margot Middelkoop
• Corry Stellema
• Marjan Farjon
• Ria van Rooijen
• Fenna Bolderheij
• Ellen de Paauw
Namens gemeente Landsmeer:
• Hilda Chin-A-Tam
• Han Riksten
• Conny Koedam
Afwezig:
• Nelleke Tooren
Gast
• Dessie Lividikou
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Dessie Lividikou is aanwezig en zal een presentatie houden inzake het project ‘Bruggen naar
Gezond Gewicht’ in Zaanstreek Waterland.
Conny Koedam is beleidsadviseur voor volksgezondheid en is aanwezig vanuit de intentie
om de Adviesraad meer te betrekken bij volksgezondheid.
Aan de agenda wordt toegevoegd als punt 6A: overhandigen notitie ‘Kansen in Landsmeer’
bij nieuwjaarsborrel Middelpunt.
Als er voldoende tijd is wordt ook het financiele verslag aan de agenda toegevoegd.
Hierna wordt de agenda vastgesteld.
2. Dessie Lividikou
Dessie vertelt dat zij vanaf 1 oktober 2018 is aangesteld als projectleider in Landsmeer (lokaal) en vanuit de GGD Zaanstreek Waterland (regionaal).
Aan de hand van een presentatie vertelt zij over het nieuwe project ‘Brugggen naar Gezond
Gewicht’ waar gemeente Landsmeer, samen met nog een aantal gemeenten, in participeert.
Overgewicht is in de regio Zaanstreek Waterland een groot probleem. Als dit soort problemen kunnen worden beperkt of voorkomen dan is dat beter voor de toekomst.
Aan de hand van cijfers laat Dessie zien hoe de stand van zaken in Landsmeer is.
‘Bruggen naar gezond gewicht’ is een project dat breed inspeelt op twee zaken namelijk:
• een gezondere leefomgeving (gezonder eten, meer bewegen, meer water drinken);
• het opzetten van een ketenaanpak met professionals om heel gericht jongeren met overgewicht en obesitas te ondersteunen.
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Het project duurt ongeveer vier jaar. Het eerste jaar is om alles goed voor te bereiden en een
goede basis te leggen. Na ongeveer één jaar wordt besloten of er een ‘go’ of ‘no go’ is.
In oktober worden de definitieve plannen ingediend bij de subsidiegever. Als zij akkoord zijn
dan kan men door met het project.
Het is de bedoeling om in elke gemeente een gezondheidsnetwerk op te richten met daarin
alle professionals die een rol kunnen spelen bij het signaleren van overgewicht. Alle gemeenten werken met een centrale zorgverlener (jeugdverpleegkundige) die de kinderen met
overgewicht gaan begeleiden. De ketenaanpak gaat met een brede blik kijken naar wat een
gezin/kind nodig heeft.
Het project wordt in verschillende fases opgezet.
Diverse vragen worden gesteld:
• Wat gebeurt er als je de kinderen niet vindt of als men niet wil. In Zaanstad gaat het heel
goed, daar zijn al vier wijken die ermee aan de slag zijn. De verwachting is dan ook dat
het in de andere gemeenten ook gaat lukken.
• Hoe wordt het betaald? Er komt een subsidie vanuit het Rijk en vanuit de gemeente wordt
tot ongeveer € 17.000 geïnvesteerd in het project.
• Minima kunnen het vaak niet betalen om verse groente te kopen of lid te worden van
sportverenigingen. Hoe wordt dat opgelost? Wellicht zou het armoedebeleid of het jeugdsportfonds daarin een rol kunnen spelen. Dat moet echter wel onder de aandacht worden
gebracht. Genoemd wordt dat wellicht in deze gemeente niet alleen de arme ouders een
probleem hebben, maar dat hier ook speelt dat er juist veel kinderen van te rijke ouders
zijn. Dit zijn ouders die veel werken en te weinig tijd hebben om aan goed eten te denken.
Die kinderen eten ook vaak verkeerd.
• Wat is de rol van de scholen bij het project? Er hebben al gesprekken plaatsgevonden
met de scholen. Het is de bedoeling dat zij ook in de netwerken plaats nemen.
• Hoe krijg je oudersessies bij elkaar? Dessie antwoordt dat zij nu bezig zijn deze te vinden.
Via het kernteam, via flyers, via scholen of via de website van gemeente. Tips zijn altijd
welkom.
• Tot oktober 2019 is het vooral het voorbereiden op. Maar je hebt dan nog niet geprobeerd. Je bent dan nog niet begonnen. Hoe kun je dan bepalen of het een ‘go’ of een ‘no
go’ wordt? Het idee is dat er dan een gedegen plan ligt waarop subsidie wordt aangevraagd. Die subsidie wordt naar verwachting verstrekt als er een goed plan ligt en dan kan
het project verder.
Tips en ideeën:
• Kan er een oplossing gevonden worden voor kinderen die één sportvereniging per jaar
mogen bezoeken (voorbeeld zwemles Syrische kinderen). Zij hebben in de zomer zwemles maar in de winter niets.
• Genoemd wordt dat er op scholen in Amsterdam-Noord allerlei projecten zijn over gezonde voeding. De ene week hebben ze een week lang komkommer op school, dan weer een
week paprika. Een en ander is onderdeel van een heel programma. Kinderen worden zich
op die manier bewust van gezond eten.
• Niet alle gezonde groenten uit de Nederlandse samenleving zijn voldoende bij kinderen
en ouders bekend. Hier zou ook winst te behalen zijn.
• Door bewust andere keuzes te maken is het soms mogelijk om gezonde groenten en fruit
wel aan te schaffen.
• Benader niet alleen de scholen, maar ook de Ouderraden en Medezeggenschapsraden.
• Wellicht ook goed om te kijken naar de speelplaatsen en de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een joggingparcours met fitnesstoestellen in het wijkpark. Dit kan een lichte stimulans zijn om meer te bewegen op een leuke manier.
• De Adviesraad ziet graag dat het project breed bekend gemaakt wordt binnen de gemeente. Wellicht met behulp van een campagne? De lokale supermarkten kunnen hier
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ook bij betrokken worden. Het project moet echt gaan ‘leven’ binnen Landsmeer.
Het project heeft veel raakvlakken met andere beleidsterreinen. Het is de bedoeling deze
met elkaar te verbinden. Wellicht kan de Adviesraad hierbij ondersteunen.
Een en ander wordt ook in het Meerjarenplan Sociaal Domein meegenomen.
Afgesproken wordt dat Dessie, als het plan is gepresenteerd en de subsidie wordt verstrekt
en er een ‘go’ is, nog een keer langskomt bij de Adviesraad.
Dessie stuurt de presentatie naar Hilda die het op haar beurt weer doorstuurt aan de Adviesraad.
De voorzitter bedankt Dessie voor haar presentatie waarna zij de vergadering verlaat.
3. Mededelingen
• Margot wilde vorige week een bezoek brengen aan de bezwarencommissie. Vlak voordat
deze plaatsvond stond de bezwarencommissie in het Kompas aangekondigd. Margot
kwam echter voor niets want het gemeentehuis was gesloten. Hilda geeft aan dat de bezwaarschriftencommissie niet doorging omdat het bezwaarschrift is ingetrokken. Gevraagd wordt of de aankondiging van de bezwaarschriftencommissie wat eerder gepubliceerd kan worden. Nu is dat iedere keer op het allerlaatste moment. Hilda neemt dit mee
richting de bezwaarschriftencommissie.
• Corry vraagt of er al bericht van de gemeente is ontvangen over de herkiesbaarheid van
de leden. Kees checkt of hij dit ontvangen heeft. Als dat het geval is dan stuurt hij het
door.
• Corry meldt dat zij en haar man vorige week overgrootouders zijn geworden. Allen feliciteren haar.
4. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
5. Notulen vergadering 21 november 2018
Tekstueel en naar aanleiding van:
Blz. 1:
Agendapunt 2, laatste bullet: de informatie die Margot heeft gehoord van de Seniorenraad is
tegenstrijdig met de informatie die in De Dienstbode van DCL staat. Daar wordt aangegeven
dat mevrouw Elsenmulder op bezoek is geweest, dat zij de klachten serieus nam en dat de
problemen zijn overgekomen. Zij beloofde dat, voorafgaand aan een huisbezoek, eerst voorlichting zal worden gegeven. Overigens is het best lastig om inhoudelijk iets te doen met
anonieme meldingen. Het is wel goed om meldingen over het functioneren van een organisatie te inventariseren en daar als organisatie iets mee te doen.
Blz. 2:
Agendapunt 4, 1e alinea: Margot vraagt om het verslag van de bijeenkomst in het DCL. Nel
stuurt het door.
Eén na laatste alinea: Hilda zou navragen over de PGB in de vorm van de keuze van jobcoach. De keuze is inderdaad gemaakt. Maar omdat het om één persoon gaat is het in het
kader van de AVG niet goed om te zeggen welke keuze het is geworden.
Blz. 3:
Agendapunt 5: Met betrekking tot de termijnagenda laat Hilda weten dat een concept document is gemaakt. Dat document wordt tijdens de vergadering uitgereikt. Het is een dynamisch document dat in de loop van het jaar zal veranderen.
Blz. 4:
Agendapunt 9, 7e alinea: Hilda geeft aan dat de taakstelling gehaald moet worden. Dat geldt
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als voorkeursbeleid.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Met betrekking tot de actielijst:
Margot heeft geprobeerd contact te leggen met het Middelpunt maar krijgt geen contact. Zij
heeft ook meermalen de voicemail ingesproken maar is nog niet teruggebeld. Er is een probleem met de telefooncentrale. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen.
Geadviseerd wordt om het gemeentehuis te bellen. Zij kunnen dan een mail met een terugbelverzoek aan het Middelpunt sturen.
Gevraagd wordt of er nog een nieuwe jongerenwerker wordt aangesteld. Daar wordt nog aan
de hand van het Meerjarenplan Sociaal Domein naar gekeken.
De actie- en pm-lijst worden bijgewerkt.
6. Deskundigheidsbevordering
Over deskundigheidsbevordering is zowel door Fenna als Margot een en ander op papier
gezet. Het idee is dat wordt vastgesteld wat te doen met scholing en bijscholing.
Het geld dat ervoor beschikbaar is (€ 1.000 per jaar) kan worden besteed aan bijscholing, individueel of collectief. Het is echter goed om eerst de doelen te bepalen. Je kunt pas je deskundigheid bevorderen als je het gezamenlijk eens bent over het doel wat je nastreeft.
Al eerder is erover gesproken dat de bekendheid van de ASD niet heel groot is. Daarvoor is
destijds een document opgesteld ‘de Adviesraad de boer op’.
Het is goed om je op de hoogte te stellen door zaken op te zoeken, mee te lezen, bij te lezen, bij te leren en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.
Maar daarnaast is het goed om te netwerken, je als Adviesraad te presenteren en te laten
zien en informatie te verzamelen. Genoemd wordt dat je wel vaardigheden nodig hebt om
goed te kunnen netwerken.
In het verleden zijn er sprekers geweest, daar is het scholingsbedrag op gebaseerd. Fenna
noemt de Vrijwilligersacademie in Amsterdam die langs kunnen komen wanneer je wil.
Kees stuurt de startnotitie van de Adviesraad Sociaal Domein nog een keer rond. Daarin
staan de missie en de bedoeling van de Adviesraad. Als je als Adviesraad goed wilt functioneren, dan betekent het dat je als individueel lid meer uren moet besteden dan alleen bij de
vergaderingen aanwezig zijn.
Corry en Marjan komen bij de mensen thuis en het is goed om op die manier op zoek te
gaan naar wat er leeft in de samenleving.
Fenna wil het koppelen aan de nieuwjaarsborrel Middelpunt. Ze gaat het document ‘Kansen
in Landsmeer’ overhandigen. Dat is misschien wel presentabel aan een heleboel andere
clubs. Fenna deelt het document uit dat morgen aan de wethouder wordt overhandigd. Het is
een mooi document geworden.
Voorgesteld wordt dat iedereen voor zijn/haar eigen terrein een lijstje maakt met mogelijke
gesprekspartners, contactpersonen en vindplaatsen. Als iedereen dat gedaan heeft dan kun
je elkaar bevragen en versterken. En dan kan je een plan maken wie, wat, wanneer gaat
doen.
Afgesproken wordt om dit te agenderen voor de vergadering van 20 februari aanstaande en
er dan voldoende tijd voor in te ruimen.
6a. Overhandigen notitie ‘Kansen in Landsmeer’ bij nieuwjaarsborrel Middelpunt
Fenna vraagt de Adviesraad wat zij vinden van de sfeer die er moet zijn bij het aanbieden
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van het stuk aan de wethouder. Heeft de Adviesraad nog inhoudelijke punten?
Fenna wil een aantal kritiekpunten en aardige punten noemen.
Fenna overhandigt het stuk vanuit de Adviesraad dus het is niet de bedoeling dat Fenna dingen gaat noemen waar de Adviesraad niet achter staat.
De meerderheid vindt het fijn een bijdrage te hebben kunnen leveren. Het stuk wordt met
veel plezier aangeboden aan de wethouder en de Adviesraad hoopt dat de wethouder iets in
de aanbevelingen ziet en er iets mee gaat doen.
Daarnaast is het aanbieden van het stuk ook een mogelijkheid van naamsbekendheid voor
de Adviesraad.
De andere leden adviseren Fenna dan ook met klem om geen kritiek te leveren maar het
voor vrolijk te houden.
7. Wie voelt zich betrokken bij welke onderwerpen in het Sociaal Domein
Dit is bij agendapunt 6 al besproken en wordt, samen met deskundigheidsbevordering geagendeerd voor de vergadering van 20 februari aanstaande.
8. Samenwerkingsagenda 2019
Met betrekking tot de termijnagenda laat Hilda weten dat een concept document is gemaakt.
Dit wordt uitgereikt. Het is een dynamisch document dat in de loop van het jaar zal veranderen.
9. Stand van zaken sociaal beleid 2019 - 2022
Han Riksten licht toe dat de oriëntatiefase nu klaar is. Hij is bezig met het maken van een
concept plan van aanpak om te komen tot het Meerjarenplan Sociaal Domein. Han legt het
concept eerst bij de wethouder en daarna komt het naar de Adviesraad.
Het is een interactief proces. Han vraagt een paar leden van de Adviesraad om mee te helpen met het organiseren van een aantal bijeenkomsten voor inwoners in alle kernen in samenspraak met de partners binnen die dorpen.
Daarnaast worden er gesprekken met de partners van de gemeente gevoerd. Bij deze sessies wil Han de Adviesraad ook graag betrekken.
En intern wordt ook gekeken hoe integraal kan worden gewerkt.
De planning is om in januari te starten met de gesprekken met de partners en met het organiseren van de bijeenkomsten in de dorpen. Deze zullen waarschijnlijk in maart 2019 plaatsvinden. Han zal in de volgende vergadering van de Adviesraad, op 20 februari aanstaande,
een presentatie geven. Als hij eerder mensen nodig heeft om mee te sparren dan neemt hij
contact op met de Adviesraad
10. Inventarisatie beleid en criteria AOV gekoppeld aan bevindingen uit huisbezoeken
Marjan en Corry hebben een notitie opgesteld die zij, waar nodig, toelichten.
Het is een duidelijk stuk dat wellicht kan uitmonden in een ongevraagd advies.
Opgemerkt wordt dat de procedure met betrekking tot de AOV niet helemaal klopt. Tijdens
de vorige vergadering werd dit ook al besproken. Het mag niet zo zijn dat het wel of niet toewijzen afhankelijk is van de individuele visie van een consulent. En als je iets schriftelijk aanvraagt en een schriftelijke reactie krijgt dan is er mogelijkheid tot bezwaar. Als iets mondeling
wordt aangevraagd en er wordt gezegd dat je het toch niet krijgt dan is er ook geen mogelijkheid om een bezwaar in te dienen.
Afgesproken wordt dat Marjan en Corry de notitie gaan omzetten naar een ongevraagd advies voor het college. Er worden een aantal suggesties genoemd bijvoorbeeld om alle mensen boven de 75 of boven de 80 jaar een AOV te verstrekken. En voor de mensen die jonger
zijn moeten er heldere criteria (bijvoorbeeld minder dan 200 meter kunnen lopen en niet in
staat zijn zelfstandig te reizen) zijn waaraan men moet voldoen.
Marjan geeft aan vanwege omstandigheden thuis slechts beperkt tijd hiervoor te hebben.
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Margot biedt aan te helpen, hetgeen in dank wordt aanvaard.
Als iemand nog iets toe wil voegen, dan graag per mail aan Corry en Marjan.
11. Rondvraag
In verband met de beperkte tijd is er geen tijd voor een rondvraag.
12. Afsluiting
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 20 februari 2019 om 19.30 uur.
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Actielijst
Nr.
1

Datum
13 september 2017

2

17 oktober 2018

3

21 november 2018

4

21 november 2018

5

21 november 2018

6

16 januari 2019

7

16 januari 2019

8

16 januari 2019

9

16 januari 2019

10

16 januari 2019

11

16 januari 2019

Actie
Voorbereiden kennismakingsbezoek Middelpunt, afspraak maken na 17 januari
2019 (voorkeur woensdag of vrijdag)
Coördineren bezoek Miriam Pancras aan
een vergadering van de Adviesraad in het
eerste kwartaal 2019
VNG-artikel inzake resultaatgericht indiceren onder de Wmo 2015 op ‘losse schroeven’ aan de Adviesraad sturen
Verzoek van Adviesraad om inspraak te
hebben in vragen klant tevredenheidsonderzoek AOV meenemen in regionaal overleg
Inventariseren hoe mantelzorgers de hulp
vanuit Middelpunt ervaren bij dementie en
dit terugkoppelen in de vergadering van
januari 2019
Presentatie over ‘Bruggen naar gezond
gewicht’ doorsturen naar de Adviesraad
Publicatiedatum bezwaarschriftencommissie bespreken
Checken of bericht van gemeente is ontvangen over herkiesbaarheid van de leden
Verslag van de bijeenkomst DCL aan Adviesraad sturen
Lijst maken met mogelijke beleidsterrein,
gesprekspartners, contactpersonen en
vindplaatsen
Ongevraagd advies opstellen AOV
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Verantwoordelijke
Margot
Margot
Marit
Marit

Allen

Hilda
Hilda
Kees
Nel
Allen
Marjan, Corry, Margot

7

Pm-lijst
Onderwerp
Agenderen inkoopproces
Welke positie heeft gemeente Landsmeer bij
gezamenlijke inkoop van diensten/producten?
Hoe verloopt zo’n proces?
Wat te doen met ingenomen spullen (bijv.
trapliften, opritjes en dergelijke). Kunnen die
eventueel hergebruikt worden?
Agenderen mogelijke beleidsonderwerpen
voor co-productie
Agenderen cliënt-ervaringsonderzoek

Planning
September/oktober
2018

Afgehandeld

Oktober 2018
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