NOTULEN van de bijeenkomst van de Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer
13 september 2017
Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.
Aanwezig
namens Adviesraad Sociaal Domein:
 Kees Persoon (voorzitter)
 Nel Klaasse Bos
 Jan Korteweg
 Corry Stellema
 Margot Witteveld
 Fenna Bolderheij
Afwezig met bericht:
 Ada van Toorenenburg
Notulist:
 Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Ada heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Er is iets misgegaan in de communicatie,
want er is niemand van gemeente aanwezig om de presentatie te geven inzake de website.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.









Mededelingen
Fenna meldt dat als zij de agenda uitprint er een melding komt dat de agenda door Marion Farion gemaakt is. Dit is vreemd omdat de agenda door Nelleke wordt gemaakt en
rechtstreeks doorgestuurd wordt naar de leden. Waarschijnlijk heeft het iets te maken
met de computer en/of printer van Fenna, want de anderen krijgen deze melding niet.
Fenna vraagt of er bij de agendapunten een kleine toevoeging kan komen waar dat
agendapunt precies over gaat. Het is haar niet altijd duidelijk.
Corry is naar de ‘Markt financieel veilig ouder worden’ geweest in het Zonnehuis. Dat
was een markt waar diverse organisaties vertegenwoordigd waren onder andere over
financiën, mishandeling en levenstestamenten volmacht. Er waren diverse financiële
instellingen en notarissen aanwezig. Helaas zijn er maar drie mensen op de markt afgekomen. Dit vermoedelijk door het slechte weer. Corry heeft met iedereen even gesproken. Het ging over wat er bij kwetsbare ouderen allemaal op hun weg kan komen
onder andere met betrekking tot veiligheid, financieel misbruik en ouderenmishandeling. Corry heeft een aantal folders meegenomen en laat deze tijdens de vergadering
rondgaan.
Ouderenmishandeling komt ook ter sprake bij dementerende ouderen. Nel vraagt of
daar binnen de gemeente beleid over is en of er gegevens over zijn. Het is namelijk
een heel vaag gebied.
Nel is kortgeleden bij Marjan Huisman, coördinator van het Dienstencentrum, langsgeweest. Marjan heeft gevraagd of de Adviesraad mee wil helpen aan de bijeenkomst in
het kader van de Wereld Alzheimerdag op 20 september 2017 van 14.00 tot 17.00 uur.
Er is pas laat bekendheid aan deze bijeenkomst gegeven.
Er gaat in oktober ook een training over dementie van start. Dit gaat uit van Alzheimer
Nederland. Nel heeft gesuggereerd om ook de BVL erbij uit te nodigen. Er gaat ook
weer een cyclus Alzheimer café beginnen met het onderwerp: wat is dementie? Nel wil
de info ook duursturen naar de medewerkers van het Middelpunt zodat ook daar meer
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kennis wordt vergaard over dit onderwerp.
Er moet nog steeds een afspraak gemaakt worden bij het Middelpunt. Het is van belang om eerst een en ander goed voor te bereiden en pas daarna een afspraak te maken. Margot zet een aantal zaken op papier. De vragen die Nel destijds heeft gesteld
zijn nog steeds niet beantwoord.
Kees heeft contact gehad met de Sociaal Medische Dienst. Het jongerenwerk bestaat
niet meer in Landsmeer. Het inloopspreekuur en de jongerenwerker zijn er niet meer.
De oktobervergadering staat gepland op de 11e en niet op de 18e. Voor een deel zal dit
benut worden met een special over de participatiewet. Tevens zal een deel van deze
vergadering aan communicatie (de website) opgaan.
Kees heeft met Nelleke Tooren een gesprek gehad. Daarin heeft hij zijn misnoegen
kenbaar gemaakt over het feit dat de Adviesraad nooit wat hoort over de participatiewet in dit gremium. Dat is uitgepraat en er is afgesproken dat er in de oktobervergadering een special gemaakt wordt over de participatiewet. Het verzoek aan allen is om
vóór eind september aan Kees te laten weten wat de leden willen weten over de Participatiewet. Dat wordt meegenomen in de special tijdens de oktobervergadering. Met de
wethouder is op enig moment gesproken over een onderzoek van het UWV bij de gemeente of er één plaats binnen het gebouw zou zijn voor iemand met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Is hier daadwerkelijk iemand aangesteld? Ook dit kan aan Nelleke
Tooren gevraagd worden.
Vooruitlopend op de vergadering van november kan de wethouder uitgenodigd worden
om het jaar door te nemen en te kijken wat er op de samenwerkingsagenda stond en
wat er gedaan en niet gedaan is.
Kees heeft een e-mail ontvangen van Hilda Chin-A-Tam. Zij heeft aangegeven dat zij
als senior beleidsmedewerker de spil is tussen de Adviesraad en de gemeente. De Adviesraad vraagt zich af wat er met Marit en Jennifer is gebeurd. Kees neemt hierover
contact op met Hilda.

3.
Notulen vergadering 14 juni 2017
Inhoudelijk en naar aanleiding van:
Blz. 1
Een na laatste bullet: Kees heeft Pieter de Boer een mail gestuurd om te vragen of hij al wat
meer weet over wel of niet zitting nemen in de Adviesraad. Margot geeft aan dat ze van Pieter heeft gehoord dat hij gevraagd is of hij een functie wil in het jongerenwerk.
Laatste bullet: De Adviesraad wisselt de notulen met de Seniorenraad uit. Nel neemt contact
op met de Seniorenraad met de vraag of zij belangstelling hebben om mensen mee te laten
doen met de Wereld Alzheimerdag en de training die gepland staat in het Dienstencentrum.
Blz. 2
Fenna heeft de dementiecijfers voor Landsmeer opgezocht en stuurt dit door naar alle leden.
Er zijn op dit moment 200 dementerenden. Corry en Nel stellen een tekst op over demente
ouderen. In de vragen die Nel aan Joke Boef heeft gesteld komt onder andere aan de orde
of er voorzieningen beschikbaar zijn voor demente mensen in Landsmeer. Daar heeft zij nog
steeds geen antwoord op ontvangen. De voorzitter vraagt zich af of Joke Boef de juiste persoon is om deze vragen aan te stellen. Afgesproken wordt dat Nel de vragen nogmaals aan
Linda Steensma stuurt met een cc aan Hilda Chin-A-Tam. Misschien goed om hier ook de
informatie over het Alzheimer café en de oktobertraining aan toe te voegen.
Margot meldt nogmaals dat het bezoek aan het Middelpunt goed voorbereid moet worden.
Zij maakt hiervoor een opzet. Nel stuurt hiervoor nog wat aanvullende info naar Margot.
Fenna ontvangt graag het verslag cliënttevredenheidsonderzoek 2015. Margot stuurt dit naar
haar door.
Blz. 3
Agendapunt 6: Verslag Fenna over de aanpak van eenzaamheid in Amsterdam: dit komt in
de vergadering van januari 2018 op de agenda.
Agendapunt 7: 3e zin moet zijn welzijns- en zorgonderdelen.
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Blz 4
Jan vraagt of we de Verordening loonkostensubsidie en de Reïntegratieverordening nog
moeten bespreken met elkaar. Volgens Kees is het goed om het ieder voor zich nog eens
door te nemen.
Op 9 augustus heeft Kees een mail ontvangen van Jennifer over waar het advies gebleven is
van de adviesraad over de beide verordeningen. Kees heeft aangegeven dat er verder geen
advies komt omdat de Adviesraad het een goed stuk vindt.
Uitvoeringsplan WMO: dat is een afgeronde zaak. Margot heeft op 21 april een mail aan Marit gestuurd met opmerkingen over het nieuwe WMO-beleidsplan. Het advies is dus gegeven.
Kees is wel nieuwsgierig wanneer we het nieuwe WMO-plan zien en gaat dit navragen bij
Hilda.
Agendapunt 13: in het stukje over casuïstiek-zaken: Nelleke Tooren heeft hier de term casuistiek laten vallen maar bedoelde hierbij beleid.
Jan geeft aan zich waarschijnlijk niet vrij te kunnen maken voor de vergadering op 11 oktober aanstaande.
Het verslag wordt vastgesteld.
De actielijst wordt bijgewerkt.
Met betrekking tot het eerste punt op de actielijst ‘de Adviesraad de boer op’, spreekt Kees
de behoefte uit om gezamenlijk terug te kijken naar wat we hadden willen doen en wat wel
en niet gedaan is. Indien nodig dient het ambitieniveau ten worden bijgesteld. Dit wordt voor
de vergadering van november op de agenda gezet. In november komt ook de wethouder.
Afgesproken wordt dat de wethouder een uur krijgt en dat daarna een uur besteed wordt aan
de ambitie van de Adviesraad. In verband met het werven van nieuwe leden is het ook goed
om te bekijken waar we staan en wat de ambities zijn.
Met betrekking tot het punt ‘Follow-up adviezen en toezeggingen op beleidsstukken’ wordt
voorgesteld een kalender te maken.
Kees vraagt Hilda om daar waar advies op is gegeven, het definitieve document teruggekoppeld te krijgen.
4.
In- en uitgaande post
Afgesproken wordt dit agendapunt om te zetten in ‘Ingekomen stukken en kalender’.
Margot krijgt van Ypsilon een tweemaandelijks bulletin waarin staat dat vanaf 1 januari 2018
elke regio een beleidsplan ‘beschermd wonen en opvang’ moet hebben. Margot wil graag
weten of dit er is voor Landsmeer.
Wat de kalender betreft is nog niet duidelijk wie het gaat opstellen, maar het is de bedoeling
dat iedereen vanuit zijn of haar eigen aandachtsgebied in de gaten moet houden wat waarmee gebeurt.
5.
Gemeentelijke website
Dit onderwerp wordt opnieuw op de agenda gezet voor de vergadering van 11 oktober aanstaande.
6.
Aanstelling twee straatcoaches
Kortgeleden is geconstateerd dat er twee straatcoaches zijn in Landsmeer. Deze straatcoaches zijn niet in dienst van de gemeente maar van een particulier bewakingsbedrijf. De Adviesraad vraagt zich af wat hun bevoegdheden zijn. Wat is de relatie met betrekking tot preventief jeugdbeleid? Het is jammer dat dit soort zaken niet gecommuniceerd worden richting
de Adviesraad. Margot stelt hierover een aantal vragen op voor de wethouder.
7.
Sociaalweb ‘gemeenteraad aan zet eigen bijdrage-beleid gemeente’
Kees heeft via Sociaal web een artikel ontvangen ‘gemeenteraad aan zet eigen-bijdrage beleid gemeente’.
Dit artikel gaat over de vraag of de betreffende gemeente in het artikel de inkomensafhankeDefinitief Verslag AdviesRaad Sociaal Domein Landsmeer 13 september 2017
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lijke bijdrage als beleid gaat handhaven. Misschien is dit iets voor Landsmeer. Nel vraagt of
hier met betrekking tot het armoedebeleid ook lokale aandacht aan besteed kan worden.
Goed om eerst te kijken wat er over minder draagkrachtige mensen in het armoedebeleid
staat.
Kees stuurt het artikel rond naar alle leden en stelt voor om als Adviesraad ongevraagd advies hierover te geven. Het gaat daarbij om maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. Mocht een van de aanwezigen hier iets over op papier willen zetten, dan is het verzoek dit te laten weten.
8.
Wervingsactie nieuwe leden adviesraad
Dit punt wordt uitgesteld tot november.
9.






10.


Samenstelling agenda volgende vergaderingen
11 oktober 2017:
Gemeentelijke website, Fenna stuurt haar opmerkingen daarover naar Margot;
Special participatiewet (Nelleke Tooren).
15 november 2017:
Terugblik Samenwerkingsagenda 2017 met wethouder Quakernaat;
Terugblik 2017 Adviesraad;
Acties uit 3D-rapportage (zie mail 24/4/2017). Kees stuurt deze mail ter aanvulling op
de agenda naar Nelleke (A-N Maatwerk).
Januari 2018:
Thema eenzaamheid; Verslag Fenna over de aanpak van eenzaamheid in Amsterdam.
Rondvraag
Corry vraagt of er a.s. maandagmiddag iemand meegaat naar de bijeenkomst op het
gemeentehuis. Dit is een informatieve en interactieve bijeenkomst onder andere over
laaggeletterdheid. Deze bijeenkomst is van 13.30 – 16.00 uur. Corry en Fenna gaan
hier naartoe.

11. Afsluiting
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.25 uur.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 oktober 2017 om 19.30 uur.
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Actielijst
Datum
15 febr 2017
15 febr 2017
15 febr 2017
8 maart 2017
12 april 2017
12 april 2017

12 april 2017

17 mei 2017
17 mei 2017
14 juni 2017
14 juni 2017

13 sept 2017
13 sept 2017

13 sept 2017

13 sept 2017
13 sept 2017
13 sept 2017

13 sept 2017
13 sept 2017

Actie
Schema opstellen wie welke instantie bezoekt in
het kader van ‘De AdviesRaad de boer op’
Vragen aan de wethouder of de regel ‘van hoog
naar beter’ ook in Landsmeer wordt toegepast
Aankaarten om jobcoaching te betrekken bij
Participatiewet
Tekst opstellen inzake demente ouderen
Follow-up adviezen en toezeggingen op beleidsstukken – kalender maken
Aan Hilda vragen om de stukken die ter bespreking naar de deelnemers van de AdviesRaad
worden gestuurd in CC naar Nelleke te sturen
Opzet maken advies op het stuk ‘Prettig zelfstandig ouder worden in Landsmeer’ en sturen
naar andere leden
Verslag bijeenkomst Eenzaamheid naar leden
sturen.
Afstemmen datumvoorstellen werkbezoek Middelpunt.
Mail aan Joke Boef inzake nieuw datumvoorstel
bezoek Middelpunt
Vragen opstellen inzake mogelijkheden in Landsmeer voor mensen met dementie en naar Marit/Jennifer sturen
Voorbereiden bezoek Middelpunt

Verantwoordelijke
Allen

Doorgeven welke info men wenst over de Participatiewet zodat Kees dit kan bespreken en
voorbereiden met Nelleke Tooren
Contact opnemen met Hilda Chin-A-Tam inzake
rol Marit en Jennifer, terugkoppelen WMO beleidsplan en andere reeds gegeven adviezen
Contact opnemen met Seniorenraad inzake Wereld Alzheimerdag en training DCL
Dementiecijfers in Landsmeer doorsturen naar
alle leden Adviesraad
Vragen die eerder gesteld zijn aan Joke Boef
nogmaals stellen aan Linda Steensma met CC
aan Hilda Chin-A-Tam
Opstellen vragen inzake straatcoaches

Allen

Artikel ‘gemeenteraad aan zet eigen bijdragebeleid gemeente’ doorsturen naar de leden Adviesraad

Kees
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Margot
Nel/Corry/Fenna
?
Nelleke

Fenna/Ada

Fenna
Nel
Nel
Nel/Ada

Margot

Kees

Nel
Fenna
Nel

Margot
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Pm-lijst vanaf oktober 2016
Onderwerp
Mantelzorg en (werkende) mantelzorger
Huisbezoekformulieren van WonenPlus; wat
doet Middelpunt ermee?
Inkoop
Dagopvang, dagbesteding en inloop voor beginnend dementerenden
Bezoek Middelpunt en bespreking casus van
Ada.
Uit kick-off: houdt regelmatig contact met consulenten zodat er voeling is met hun praktijk,
met de uitvoering
Resultaten keukentafelgesprekken hulp bij
huishouden
Concept rooster van aftreden
Kennismaking met nieuwe mantelzorgconsulenten Wendy Sas

Planning
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