NOTULEN van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer
20 februari 2019
Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Kees Persoon – voorzitter
• Ada van Toorenenburg
• Corry Stellema
• Marjan Farjon
• Ria van Rooijen
• Fenna Bolderheij
• Ellen de Paauw
Namens gemeente Landsmeer (vanaf 19.50 uur):
• Hilda Chin-A-Tam
• Han Riksten
• Caroline Janssen
Afwezig:
• Margot Witteveld
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
Namens gemeente schuiven Hilda Chin-A-Tam, Han Riksten en Caroline Janssen om
19.50 uur aan bij de vergadering. De voorzitter heet hen hartelijk welkom.
Hilda licht toe dat Caroline Jansen aansluit omdat zij de beleidsvelden van Marit gaat overnemen. Allen stellen zich even kort voor.
1. Mededelingen/ingekomen post
• Margot heeft zich afgemeld in verband met vakantie.
• Via Marjan is een mail, en via Ada een linkje over de eigen bijdrage Wmo binnengekomen. Er is onduidelijkheid met betrekking tot de eigen bijdrage. Gevraagd wordt of we dit
herkennen in Landsmeer. Er hebben een aantal mensen, niet heel veel, gebeld om te
vragen hoe het zit met de eigen bijdrage. Gemeente houdt het goed in de gaten. De consulenten zijn goed op de hoogte van wat er veranderd is.
• Corry heeft zich als reserve aangemeld voor het project aanbesteding hulpmiddelen.
2. Notulen 16 januari 2019
Blz. 2:
Tips en ideeën, 2e bullet: ‘Genoemd wordt dat er op een school in Amsterdam’ vervangen
door ‘Genoemd wordt dat er op scholen in Amsterdam’.
Blz. 5:
Agendapunt 10: laatste alinea: de tekst uit de eerste twee zinnen wat meer nuanceren en
aanpassen naar:
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.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
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Met betrekking tot de actielijst:
Voorgesteld wordt om eerst mevrouw Andringa uit te nodigen voor een vergadering van de
Adviesraad Sociaal Domein en pas daarna mevrouw Pancras. Hilda neemt dit met mevrouw
Andringa op.
De actie- en pm-lijst worden bijgewerkt.
3. Stand van zaken sociaal beleid 2019 - 2022
Han Riksten heeft een presentatie voorbereid. Omdat de techniek hem echter in de steek
laat geeft hij de presentatie aan de hand van zijn hand-out.
Han heeft een document opgesteld dat samen met de agenda voor deze vergadering is verspreid. Het is de bedoeling dat het Meerjarenbeleidsplan in het derde kwartaal 2019 wordt
opgeleverd.
In het document dat Han heeft opgesteld worden, onder het kopje Proces, bij interne organisatie diverse groepen genoemd. Marjan vraagt of de Sociale Dienst (onder andere schuldhulpverlening) hier ook bij hoort. Han geeft aan dat dit inderdaad het geval is.
Kees vraagt zich af wat er gebeurt als Han klaar is met zijn opdracht. Wie gaat het dan managen? Han geeft aan dat het een gezamenlijk proces is waar veel collega’s bij betrokken
zijn. De gesprekken met de partners worden ook gezamenlijk met de collega’s gevoerd.
Gaandeweg wordt getracht een en ander te veranderen. Hij maakt zich er geen zorgen over
dat het na zijn vertrek niet goed wordt opgepakt. Han verwacht dat door de vele gesprekken
die worden gevoerd met de diverse partners men elkaar meeneemt in het proces.
Han geeft aan graag bij alle vergaderingen van de Adviesraad langs te komen om de stand
van zaken door te geven. Hij vraagt of de ASD belangstelling heeft om de dorpsgesprekken
mee te organiseren en bij te wonen en eventueel bij de partnergesprekken aanwezig te zijn.
Fenna vraagt of de bijeenkomsten in plaats van in de kernen, meer voor andere groeperingen kunnen worden georganiseerd. In de kernen zijn namelijk altijd dezelfde mensen aanwezig en aan het woord. Zij pleit voor een andere dialoogtafel bijvoorbeeld met vrouwenverenigingen, culturele verenigingen of een groep vrijwilligers en mantelzorgers.
Ada vraagt hoe een en ander concreet gemaakt wordt. Dat is een moeilijke slag terwijl er in
mei al een concept plan moet liggen. Han geeft aan dat het een langzaam proces is. In de
reguliere overleggen zit je dan wel meestal met dezelfde partijen, maar iedereen is wel een
beetje de beweging aan het maken naar meer participatie. Met praten, bijeenkomsten en
sessies kom je steeds een stap verder. Volgens Han gaat het plan richting geven voor de
komende jaren.
Fenna vraagt ook aandacht voor de bestuurlijke toekomst waarin met andere gemeenten zal
worden samengewerkt. Han neemt de punten die genoemd zijn mee en vraagt wie vanuit de
Adviesraad Sociaal Domein wil meehelpen en meedenken. Kees en Ellen willen dit en Ada
en Marjan geven aan beleidsmatig te willen meedenken.
Han komt terug met een voorstel met specifieke data.
De voorzitter bedankt Han voor zijn bijdrage waarna hij de vergadering verlaat.
4. Ongevraagd advies AOV
Marjan geeft aan dat zij het jammer vindt dat er op de agenda staat dat het ongevraagd advies AOV in deze vergadering wordt vastgesteld. Zij had een mail gestuurd dat het allemaal
te snel was gegaan en gevraagd of het weer op de agenda kon komen. Het zou dan in plaats
van ter vaststelling, ter bespreking op de agenda moeten staan.
Marjan heeft een aantal zaken die zij wil voorleggen aan de Adviesraad.
Wel of niet indiceren met 75 jaar en ouder of 80 jaar en ouder? Allen vinden 80 jaar en ouder
goed. Weten we hoe groot deze groep is? Dat zou je uit de cijfers kunnen halen.
Voor mensen die jonger zijn is in de vorige vergadering genoemd dat ze bijvoorbeeld niet
meer dan 200 meter kunnen lopen. Marjan heeft een voorkeur om te noemen dat de mensen
die jonger zijn geïndiceerd worden op vervoershandicap.
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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. Daarbij niet kijken naar de manier waarop iemand het formuleert. Als gemeente is het nuttig om een beeld hebben of iemand het daadwerkelijk gaat gebruiken. Genoemd wordt dat er misschien niet heel veel gebruik van gemaakt wordt, maar het is toch prettig, als het nodig is, dat men de mogelijkheid heeft.
Als iemand een AOV pas aanvraagt dan moet diegene ook schriftelijk een toewijzing of afwijzing ontvangen.
Afgesproken wordt dat voor dit onderwerp een ongevraagd advies aan de wethouder wordt
opgesteld? Marjan schrijft een concept advies. Dit onderwerp wordt voor de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.
5. Wie voelt zich betrokken bij welke onderwerpen in het Sociaal Domein/
deskundigheidsbevordering
Ria heeft een document opgesteld waarin zij aangeeft met welke beleidspunten zij zich bezig
wil houden en met wie ze in gesprek wil gaan. Zij stuurt dit aan Margot. Aan allen het verzoek dit ook te doen. Dit onderwerp wordt wederom geagendeerd voor de vergadering van
maart.
6. Financieel verslag
Er zijn geen vragen over het financieel verslag. De Adviesraad is binnen het budget gebleven. De mogelijkheid bestaat om dit jaar nog een extra vergadering in december te organiseren. Dit wordt te zijner tijd bekeken.
7. Nieuwe aanbesteding van het hulpmiddelencontract Wmo
De aanbesteding komt eraan in de regio. Op 28 februari aanstaande is er een bijeenkomst in
Purmerend, speciaal voor de adviesraden. Corry en Margot gaan daar naartoe. Corry neemt
hiertoe volgende week contact op met Margot.
8. Rondvraag
Ellen heeft morgen een overleg met de gemeente Maarsen over hoe die gemeente omgaat
met verstandelijk gehandicapten bij de verkiezingen. Normaal gesproken mag je niet met iemand mee in het stemhokje. Zij vraagt zich af hoe Landsmeer daarmee omgaat. Corry geeft
aan dat in Landsmeer mensen met een lichamelijke handicap, met toestemming van de kiezer, in het stemhokje geholpen mogen worden, maar mensen met een verstandelijke handicap niet. Gevraagd wordt hoe dit past in een inclusieve samenleving. Wellicht zou dit ook
een ongevraagd advies aan de wethouder kunnen zijn. Het is te kort dag om voor de komende verkiezingen een brief uit te laten gaan, maar voor de verkiezingen daarna zou dat
moeten lukken als ongevraagd advies. Kees pakt dit op.
Fenna vraagt zich af wanneer ze een reactie van de wethouder kan verwachten op ‘Kansen
in Landsmeer’. Hilda geeft aan dat er vorige week een brief aan Margot is gestuurd. Gevraagd wordt of het advies ook naar de raadsleden is gegaan. Nee dat is niet het geval. De
wethouder zorgt ervoor dat het naar de raadsleden gaat.
Ada vraagt zich af wanneer de wethouder weer langskomt bij de vergadering van de Adviesraad. Zij zou een keer per kwartaal langskomen. De laatste keer dat zij bij een vergadering
van de Adviesraad aanwezig was, was in september 2018. Wellicht kan zij voor de volgende
vergadering uitgenodigd worden. Hilda neemt dit op met de wethouder.
9. Afsluiting
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.
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De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 13 maart 2019 om 19.30 uur.
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Actielijst
Nr.
1

Datum
17 oktober 2018

2

21 november 2018

3

16 januari 2019

4
5

16 januari 2019
20 februari 2019

6

20 februari 2019

7

20 februari 2019

8

20 februari 2019

9

20 februari 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
Lijst maken met mogelijke beleidsterrein,
gesprekspartners, contactpersonen en
vindplaatsen en dit aan Margot sturen
Concept advies opstellen AOV
Mevrouw Andringa uitnodigen voor de vergadering van de ASD op 13 maart aanstaande
Datavoorstel aanleveren voor diverse bijeenkomsten inzake het Meerjarenbeleidsplan
Contact opnemen met Margot inzake bijeenkomst op 28 februari aanstaande in
Purmerend over de nieuwe aanbesteding
van het hulpmiddelencontract Wmo
Opstellen conceptadvies inzake regelgeving voor mensen met een handicap bij
verkiezingen
Wethouder Elfferich uitnodigen voor de volgende vergadering van de Adviesraad
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Verantwoordelijke
Margot
Caroline
Allen
Marjan
Hilda
Han
Corry

Kees
Hilda

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
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