NOTULEN van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer
13 maart 2019
Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Kees Persoon – voorzitter
• Margot Witteveld
• Ada van Toorenenburg
• Corry Stellema
• Marjan Farjon
• Ria van Rooijen
• Fenna Bolderheij
• Ellen de Paauw
Namens gemeente Landsmeer:
• Mandy Elfferich (wethouder) (van 19.30 – 20.40 uur)
• Ilka Andringa (van 19.30 – 20.40 uur)
• Hilda Chin-A-Tam
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. Speciaal
welkom voor wethouder Ellferich en mevrouw Andringa. De voorzitter stelt voor om de
agendapunten 7 en 8 naar voren te halen en vanaf 20.45 uur de tijd te nemen om als Adviesraad Sociaal Domein de overige punten te bespreken. Allen stellen zich even voor.
2. Mededelingen/ingekomen post
• Fenna laat weten dat zij voorzitter van de cliëntenraad van De Keern wordt. De voorzitter
feliciteert haar en vraagt of dat consequenties heeft voor haar deelname in de Adviesraad
Sociaal Domein. Dit lijkt niet het geval maar het is altijd goed om te kijken of er sprake is
van belangenverstrengeling.
• Het gespreksverslag ‘Cliënt adviesraad aanbesteding Wmo hulpmiddelen’ is ontvangen.
Belangrijk is om de reparatieservicepunten dichtbij te houden. Daar is uitgebreid over gesproken en dat staat in het verslag.
• Met betrekking tot uitingen van de Adviesraad naar buiten wordt afgesproken dat deze
eerst op de agenda van de Adviesraad moeten komen. Pas verzenden nadat het in de
vergadering is geagendeerd en besproken.
• Opmerkingen op documenten die niet relevant zijn voor de gehele Adviesraad alleen kortsluiten met degene die het aangaat en niet aan de hele Adviesraad sturen.
3. Notulen 20 februari 2019
Tekstueel en naar aanleiding van:
Blz. 3:
Eerste zin aanpassen naar: Het zou goed zijn om mensen boven de 80 niet te indiceren en
voor de groep die jonger is te kijken naar het totaalplaatje vanuit de Wmo.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
Met betrekking tot de actielijst:
Punt 2: Inzake de uitspraak over resultaatgericht indiceren licht de wethouder toe dat er
regionaal naar gekeken wordt, zowel naar de praktijk als de verordening. Waarschijnlijk is
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hier in april meer duidelijkheid over.
De actielijst wordt bijgewerkt.
4. Stand van zaken sociaal beleid 2019 - 2022
Mevrouw Andringa benadrukt dat het Meerjarenplan Sociaal Domein een belangrijke tool is
om de opgaven met elkaar te formuleren en dat in die zin ook iets van de Adviesraad gevraagd wordt. Daarnaast is dit een gelegenheid voor de Adviesraad om zijn rol te nemen.
Het is mevrouw Andringa niet bekend in hoeverre Han Riksten informatie heeft uitgewisseld
met de Adviesraad. De voorzitter geeft aan goed op de hoogte te zijn. Er staat voor aanstaande maandag een afspraak gepland met Han om te praten over de organisatie, de taken, verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de rollen. De Adviesraad wil graag meewerken en meedenken maar moet daarbij de positie als adviseur richting de wethouder ook
goed in de gaten houden.
5. Ongevraagd advies AOV
De leden complimenteren Marjan met het stuk dat zij heeft geschreven. Marjan geeft aan dat
zij nog geen tijd heeft gehad om de aanbiedingsbrief erbij te maken. Afgesproken wordt dat
Margot dat doet. Corry wil graag toegevoegd zien dat het gratis is.
De formulering inzake de mogelijkheid van bezwaar en beroep moet nog wat worden aangescherpt. Als het namelijk niet tot een schriftelijke afwijzing komt, dan is bezwaar indienen niet
mogelijk. Er moet dus altijd iets op papier komen. Een mogelijkheid zou zijn om in het administratieve proces op te nemen dat er vanuit Middelpunt altijd formeel een schriftelijke bevestiging komt van wat er is besproken. Dan is er dus een schriftelijke afwijzing en hebben mensen de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Marjan loopt het stuk nog een keer door en
zorgt voor herformulering. Daarna stuurt ze het naar Margot. Margot voorziet het van een
aanbiedingsbrief en stuurt het aan de wethouder.
Wellicht op een later moment vragen hoeveel verzoeken er zijn binnengekomen en hoeveel
daarvan zijn gehonoreerd.
6. Wie voelt zich betrokken bij welke onderwerpen in het Sociaal Domein/
deskundigheidsbevordering
Met de input van alle leden is een overzicht gemaakt met aandachtsgebieden van de leden
Adviesraad Sociaal Domein. Dit wordt gezamenlijk doorgenomen en door Ada direct in een
excelbestand verwerkt. Dit document wordt meegestuurd met het verslag van deze vergadering.
Uitwisseling cq samenwerking met andere ASD’s en netwerktraining hoort niet bij de aandachtsgebieden maar meer bij netwerken. Uitvoering en resultaten Participatiewet en Jeugdproblematiek Landsmeer hoort bij deskundigheidsbevordering.
Netwerken en deskundigheidsbevordering worden op een later moment in kaart gebracht.
Ellen heeft van Wendy Sas een mail ontvangen met een vraag over mantelzorgers. Kan zij
deze vraag rechtstreeks beantwoorden of wordt dit eerst geagendeerd in de volgende vergadering? Het is goed om de vraag duidelijk te krijgen zodat er zicht is op wat Wendy precies
bedoelt. Het groepje dat als aandachtsgebied mantelzorg heeft kan de antwoorden voorbereiden. Dan kan het voor de volgende vergadering worden geagendeerd en besproken.
7. Organigram Gemeentelijk apparaat (Sociaal Domein en Middelpunt)
Per 1 november is de opzet van de gemeentelijke organisatie veranderd. Waar er voorheen
drie afdelingen waren zijn er nu zeven teams. Voor het Sociaal Domein zijn dat de teams sociaal beleid en sociaal uitvoering. Sinds 1 januari is er voor deze teams een flinke formatie
uitbreiding. Ook de processen van Middelpunt zijn onder de loep genomen. In verband met
de opgave om nog meer integraal te werken is besloten om op beide teams een teammanager in te zetten. Met betrekking tot kosten is Landsmeer tot nu toe binnen de begroting geDefinitief verslag Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer 13 maart 2019
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bleven, maar er rust wel meer druk op. Dat vraagt om slimme en betere oplossingen.
Met ingang van 2020 zijn er ook een aantal nieuwe taken voor de gemeente onder andere
op het gebied van inburgering en beschermd wonen. Mevrouw Andringa geeft een overzicht
van het aantal medewerkers. Hilda stuurt het organigram en de lijst met namen van de medewerkers en hun functies naar de Adviesraad Sociaal Domein. De uitbreiding van de formatie zorgt ervoor dat er ruimte is in ieders agenda om in de regio en ook in de ontwikkelrol en
de ambities uit het Meerjarenplan een rol te spelen.
Er wordt gesproken over een kostenoverschrijding. Deze heeft voornamelijk te maken met
jeugd maar er is ook een toename op het gebied van Wmo. Een en ander heeft onder andere te maken met een andere manier van afrekenen, regionaal een toename van cliënten en
een zwaardere casuïstiek. Toegezegd wordt dat de collegeberichten met betrekking tot dit
onderwerp naar de Adviesraad worden gestuurd.
De voorzitter geeft aan het jammer te vinden dat de Adviesraad niet geïnformeerd is over de
personele verschuivingen. Vanuit de gedachte van samenwerking en elkaar vinden zou het
goed zijn als personele wijzigingen worden doorgegeven. Zo verneemt de Adviesraad tijdens
deze vergadering dat de jobcoach na een jaar uit dienst is. De voorzitter vraagt wie het werk
overneemt nu de jobcoach weg is en Nelleke Tooren al geruime tijd ziek is. Aangegeven
wordt dat gemeente Waterland twee goede jobcoaches heeft die nu waarnemen totdat er
een nieuwe jobcoach is. Dit is vanaf 1 april 2019 het geval. Bovendien is er tijdelijk een beleidsmatig ondersteuner ter vervanging van Nelleke.
Mevrouw Andringa geeft aan dat het niet de bedoeling is dat de Adviesraad met allerlei vragen individuele medewerkers gaat belasten. Hilda blijft contactpersoon voor de Adviesraad.
Graag vragen stellen via Hilda of in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein.
De voorzitter geeft aan dat er afspraken zijn vastgelegd met het college dat de gevraagde en
ongevraagde adviezen rechtstreeks naar de wethouder gaan en niet via een beleidsmedewerker. Daarnaast dat een beleidsmedewerker om ondersteuning of informatie gevraagd kan
worden als de Adviesraad dat nodig heeft. In deze afspraken is ook opgenomen dat stukken
richting de gemeenteraad gaan en dat de wethouder antwoord geeft wat zij wel en niet meeneemt. Zo waren de afspraken met de vorige wethouder. Daarna is nooit meer goed met elkaar gesproken over of de vorige afspraken met de wethouder één op één doorgaan.
De wethouder geeft aan dat wat haar betreft hierin niets is gewijzigd en dat zij inhoudelijk
meer ingaat op de adviezen dan de vorige wethouder. Op dat punt is er wel een en ander
veranderd.
Als er adviezen gevraagd worden op een van de drie terreinen van het Sociaal Domein dan
stuurt de betreffende beleidsmedewerker de stukken aan de Adviesraad en dan kan aan
diegene om verduidelijking gevraagd worden. Dat kan direct aan de betreffende medewerker
of via Hilda.
Fenna vraagt naar cijfers van Landsmeer. Het is haar niet helemaal duidelijk waar ze daarvoor binnen de gemeente terecht kan. Mevrouw Andringa verwijst haar daarvoor naar het
CBS.
8. Samenwerkingsagenda
De voorzitter bedankt de wethouder voor de antwoorden op het advies over Kansen in
Landsmeer. Hij geeft aan dat het lijkt alsof alles een beetje richting het Meerjarenplan geschoven wordt en vraagt of er op dit moment wel wat gebeurt of dat er gewacht wordt tot het
Meerjarenplan gereed is. Zijn er zaken die spelen waar de Adviesraad van op de hoogte zou
moeten zijn of waar de Adviesraad een rol in kan spelen met betrekking tot de drie deelgebieden van het Sociaal Domein?
De wethouder geeft aan dat gezocht wordt naar een manier om elke beleidsmedewerker en
ook de andere afdelingen een rol te laten krijgen in de aandachtsgebieden uit het Meerjarenplan. Er ligt niets stil. Als voorbeeld noemt de wethouder het ‘beschermd wonen’ waarvoor
momenteel Purmerend de centrumgemeente is, maar wat in de loop van de tijd gaat veranderen.
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Wat ook doorgaat is jeugd, daar zou de wethouder op een ander moment wat uitgebreider
met de Adviesraad over willen praten. Daar zijn in de afgelopen periode drie collegeberichten
over geweest. Ook deze collegeberichten zullen naar de Adviesraad worden gestuurd. Gemeente Landsmeer probeert in te zetten op preventie maar er is tijd nodig om te zien of dat
werkt. Er zijn geen wachtlijsten, alleen als het gaat om zeer zwaar gespecialiseerde zorg.
Met betrekking tot de participatiewet wordt aangegeven dat dit al vanaf 2012 uitbesteed
wordt aan gemeente Waterland. Nu wordt bekeken wat gemeente Landsmeer daarin van
gemeente Waterland verwacht. Een en ander moet zijn beslag krijgen in een wederzijds document tussen Landsmeer en Waterland. Er worden afspraken tussen de wederzijdse wethouders gemaakt over de uitvoering. Een aantal afspraken zijn namelijk nog niet goed vastgelegd op het niveau van resultaten.
Geconstateerd wordt dat er ongeveer 120 personen in de bijstand zitten. Dit gaat om mensen met een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een behoorlijk aantal mensen en
dit brengt de nodige kosten met zich mee.
De wethouder geeft aan dat er binnenkort een nieuwe jobcoach komt en dat er beleidsmatig
hard wordt gewerkt om de achterstand in te halen. Daarnaast wordt, met betrekking tot
nieuwkomers, getracht dit vanuit de regio beter te structureren en sneller te starten met opleidingen en dergelijke.
De voorzitter benadrukt nogmaals dat hij het prettig zou vinden om van personele wijzigingen
op de hoogte te worden gesteld. Je hebt elkaar nodig om met elkaar iets op te bouwen en
daarbij is het van belang dat je zaken met elkaar deelt.
Zowel voor de Adviesraad als voor de wethouder is het van belang om elkaar regelmatig te
spreken. In dat verband wordt wederom afgesproken dat de wethouder een keer per kwartaal aanschuift bij een vergadering van de Adviesraad. Hilda zorgt dat dit wordt ingepland.
Margot vraagt of het jaarverslag van de Adviesraad in goede orde is ontvangen. Dit is inderdaad het geval.
De Adviesraad vraagt om op tijd te worden geïnformeerd als advies gewenst is zodat overleg
met de betrokken beleidsmedewerkers mogelijk is. Wellicht kan de planning van de termijnagenda van de gemeenteraad daarvoor worden aangehouden.
De voorzitter bedankt wethouder Elfferich en mevrouw Andringa voor hun aanwezigheid en
uitleg waarna zij de vergadering verlaten.
9. Rondvraag
Ellen vertelt hoe haar gesprek met de gemeente Maarssen is gegaan inzake de wijze waarop bij de verkiezingen omgegaan zal worden met een groep verstandelijk gehandicapten.
Zij is met de familieraad naar de gemeente gegaan en in dat gesprek is afgesproken dat gemeente de mensen, waarop het betrekking heeft en die allemaal op hetzelfde adres wonen,
in hun lijst zullen selecteren en daarbij de aantekening maken dat zij hulp kunnen krijgen.
Marjan vraagt of het mogelijk is om iemand uit te nodigen die iets kan vertellen over de uitvoering van de participatiewet? Kees nodigt iemand uit van gemeente Waterland die daar tijdens een separate thema-avond wat meer over kan vertellen.
10. Afsluiting
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 17 april 2019 om 19.30 uur.
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Actielijst
Nr.
1

Datum
17 oktober 2018

2

21 november 2018

3

20 februari 2019

4

13 maart 2019

5

13 maart 2019

6

13 maart 2019

7

13 maart 2019

8

13 maart 2019

9

13 maart 2019

10

13 maart 2019

Actie
Coördineren bezoek Miriam Pancras aan
een vergadering van de Adviesraad in het
tweede kwartaal 2019
VNG-artikel inzake resultaatgericht indiceren onder de Wmo 2015 op ‘losse schroeven’ aan de Adviesraad sturen
Opstellen conceptadvies inzake regelgeving voor mensen met een handicap bij
verkiezingen
Definitief advies opstellen AOV en aan
Margot sturen
Advies AOV voorzien van een aanbiedingsbrief en aan de wethouder sturen
Organigram en de lijst met namen van medewerkers binnen het Sociaal Domein en
hun functies naar de Adviesraad sturen
Brief van Wendy Sas doorsturen aan de
Adviesraad
Diverse collegeberichten aan de Adviesraad sturen
Inplannen bezoek wethouder aan de Adviesraad 1 x per kwartaal
Uitnodigen van een medewerker van gemeente Waterland voor een thema avond
over de participatiewet
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Verantwoordelijke
Margot
Caroline
Kees
Marjan
Margot
Hilda
Ellen
Hilda
Hilda
Kees

5

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
Reactie op ‘Kansen in Landsmeer’

Planning
September/oktober
2018

Afgehandeld

Oktober 2018

Definitief verslag Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer 13 maart 2019

6

