NOTULEN  van  de  bijeenkomst  van  de  AdviesRaad  Sociaal  Domein  Landsmeer    
15  februari  2017  
Gemeentehuis,  Raadhuisstraat  1  te  Landsmeer.  
  
Aanwezig:  
  Kees  Persoon,  voorzitter    
Fenna  Bolderheij  
Nel  Klaasse  Bos  
Jan  Korteweg  
Corry  Stellema  
  
  
  
Margot  Witteveld  
  
Afwezig,  mk:   Ada  van  Toorenenburg  (AdviesRaad  Sociaal  Domein)  
Marit  Kamerman  (gemeente)  
  
Notulist:       
Nelleke  Vet  (A-N  Maatwerk)  
  
  
1.   Opening  en  vaststelling  agenda  
  
De  voorzitter  opent  de  vergadering  om  19.30  uur  en  vraagt  alle  aanwezigen  zich  even  kort  
voor  te  stellen  in  verband  met  de  aanwezigheid  van  de  nieuwe  notulist,  Nelleke  Vet.    
  
2.   Mededelingen  
  
Kees  laat  weten  dat  Ada  zich  heeft  afgemeld  voor  de  vergadering  van  vanavond.  Verder  
heeft  Ada  bij  Kees  aangegeven  dat  zij  heeft  besloten  na  juni  2017  te  stoppen  met  de    
AdviesRaad  Sociaal  Domein.  De  reden  hiervoor  is  niet  bekend,  maar  Ada  zal  haar  beslissing  
op  een  later  moment  aan  de  leden  toelichten.  De  leden  vinden  het  jammer  dat  Ada  ermee  
stopt,  gaan  haar  enorm  missen  maar  respecteren  uiteraard  haar  beslissing.    
Vervolgens  heeft  Kees  Margot  gevraagd  of  zij  de  taak  als  secretaris  en  daarmee  de  zorg  
voor  de  informatievoorziening  van  Ada  over  kan  en  wil  nemen  na  juni.  Margot  laat  weten  dit  
te  willen  doen.  
  
Kees  meldt  dat  hij  ongeveer  drie  weken  geleden  op  bezoek  is  geweest  bij  Wethouder  Qua-
kernaat  en  Marit  Kamerman  omdat  tijdens  de  kick-off  op  18  januari  jongstleden  de  gang  van  
zaken  met  de  participatieraad  en  de  verordening  cliënt-  en  burgerparticipatie  niet  meer  ver-
der  aan  de  orde  is  gekomen.  Kees  wilde  een  en  ander  toch  nog  eens  duidelijk  uitleggen.  Tij-
dens  het  gesprek  met  wethouder  Quakernaat  en  Marit  is  afgesproken  dat  als  er  zaken  zijn  
waarbij  de  hulp  en  advisering  van  de  AdviesRaad  gewenst  is,  zij  in  een  vroeg  stadium  ge-
consulteerd  worden.  Marit  is  in  deze  de  contactpersoon.  Eerst  wordt  dan  in  de  vergadering  
met  Marit  besproken  wat  er  aan  de  hand  is  en  wat  van  de  AdviesRaad  wordt  verwacht,  
daarna  wordt  bekeken  of  het  in  de  agenda’s  past  en  kan  het  worden  opgepakt.    
  
3.   In-  en  uitgaande  post  
  
02-02-2016  –  3D  rapportage  van  het  3e  en  4e  kwartaal  2016  
Fenna  is  aanwezig  geweest  bij  de  vergadering  van  de  gemeenteraad  op  9  februari  jongstle-
den  waar  de  3D  rapportage  werd  besproken.  Zij  heeft  daarover  een  verslag  gemaakt  (reeds  
in  ieders  bezit).  Het  was  goed  om  daarbij  aanwezig  te  zijn.  Iedereen  had  de  rapportage  goed  
gelezen  en  er  waren  veel  vragen  over.  
Fenna  noemt  de  nota  ‘Met  elkaar,  voor  elkaar’  van  2015.  Daarin  staan  zaken  die  we  willen  
bereiken.  Opvallend  is  echter  wel  dat  de  resultaten  later  niet  expliciet  worden  weergegeven.  
De  nota  is  een  soort  kadernota  waar  alles  aan  gerelateerd  wordt.  In  ieder  beleidsstuk  wordt  
hieraan  gerefereerd.  
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Afgesproken  wordt  de  nota  ‘Met  elkaar,  voor  elkaar’  en  de  3D  rapportage  aan  elkaar  te  kop-
pelen.  Er  staan  veel  zaken  in  die  ons  aangaan  en  de  bedoeling  is  om  te  kijken  hoe  een  en  
ander  door  te  vertalen  naar  2017  en  te  koppelen  aan  een  samenwerkingsagenda.  
  
Nel  geeft  aan  dat  in  Hoofdstuk  1  van  de  3D  rapportage  gesprekken  met  huisartsen  en  met  
hulpverleners  worden  genoemd  maar  daarbij  wordt  niet  aangegeven  hoe  vaak  dit  heeft  
plaatsgevonden.  Ook  wordt  er  gesproken  over  het  aantal  mensen  dat  een  Wmo  voorzienin-
gen  heeft  gekregen.  Dit  zijn  er  bijna  1000.  Is  dat  veel  of  weinig?  Wat  is  de  meting  daarvan?  
  
Voor  wat  betreft  dementie  meldt  zij  dat  in  Oostzaan  in  de  Lishof  een  inloop  gaat  starten.  Dit  
kost  €  34.000  op  jaarbasis.  Misschien  is  dit  ook  een  goed  initiatief  voor  de  toekomstige  
Keern.  
  
Afgesproken  wordt  dat  de  3D  rapportage  in  een  extra  bijeenkomst  van  de  leden  van  de  Ad-
viesRaad  verder  wordt  besproken  waarbij  een  gezamenlijke  vragenlijst  voor  de  gemeente  
wordt  opgesteld.  Hiervan  hoeven  geen  notulen  te  worden  gemaakt.  Deze  bijeenkomst  vindt  
plaats  vóór  de  volgende  vergadering  die  gepland  staat  op  8  maart  aanstaande  en  wordt  ge-
houden  bij  Corry.  Kees  stuurt  een  aantal  mogelijke  data  per  mail  aan  de  leden.  Actie  Kees  
  
Margot  zou  voor  die  tijd  graag  de  begroting  van  2017  voor  de  Wmo  aangeleverd  krijgen.  
Kees  vraagt  Marit  hiernaar.  
  
07-02-2017  –  mail  van  Marit  –  uitnodiging  Zorgmarkt  Wmo  –  zaterdag  4  maart  –  Stoomhal,  
Pakhuisplein  44,  Wormer  
Kees  geeft  aan  niet  naar  de  Zorgmarkt  toe  te  gaan.  Het  is  namelijk  niet  bekend  met  wie  de  
gemeente  zaken  doet.  Daar  zou  je  dan  vooraf  een  lijst  van  moeten  hebben.  Ook  de  andere  
leden  zijn  niet  voornemens  te  gaan.  
  
09-02-2017  –  van  Margot-Wmo-raad  aan  B&W  gemeente  Landsmeer  –  jaarverslag  Wmo-
raad  
Het  jaarverslag  is  aan  burgemeester  en  wethouders  toegestuurd.  Het  is  een  overzichtelijk  
verslag  waarin  wordt  weergegeven  wat  er  allemaal  gedaan  is.  
  
  
4.   Terugblik  Kick-off  
  
Verslag  van  Margreet  en  fotoverslag  –  Yvonne  Steemers    
Verslag  is  gelezen  en  ongewijzigd  vastgesteld.    
Het  is  duidelijk  verwoord  wat  afgesproken  is.  Van  groot  belang  is  dat  moet  blijken  wat  er  met  
de  afspraken  gebeurt.  Jan  geeft  aan  dat  hem  opvalt  dat  er  zoveel  wordt  samengewerkt  in  de  
laag  van  beleidsmedewerkers  van  diverse  gemeenten.  Er  zou  dan  een  gezamenlijk  beleids-
stuk  uit  kunnen  komen.  Dit  is  volgens  de  wethouder  echter  niet  het  geval.  Iedere  gemeente  
heeft  zijn  eigen  beleidsnotitie.  Kees  geeft  aan  dat  beleidsstukken  vaak  gezamenlijk  gemaakt  
worden  maar  dat  iedere  gemeente  er  een  ander  voorblad  voor  maakt  en  het  als  zijn  eigen  
beleidsstuk  benoemt.  Het  is  goed  als  het  beleid  in  grote  lijnen  hetzelfde  is,  maar  elke  ge-
meente  moet  daar  wel  zijn  eigen  ‘kleur’  aan  geven.  Beleidsmedewerkers  en  medewerkers  
van  het  Middelpunt  zouden  getraind  moeten  worden  om  op  een  bepaalde  manier  naar  de  
uitvoering  van  het  beleid  kijken.  
Als  iedere  gemeente  aangeeft  zijn  eigen  beleidsstuk  te  hebben  dan  zou  bij  wijzigingen  in  het  
beleid  het  beleidsstuk  aangepast  kunnen  worden  zonder  daarvoor  in  overleg  te  gaan  met  de  
andere  gemeenten.    
Het  wordt  als  positief  ervaren  dat  zwart  op  wit  staat  dat  de  AdviesRaad  in  een  zo  vroeg  mo-
gelijk  stadium  wordt  betrokken  bij  de  beleidsnota’s  en  dat  de  adviezen  meegaan  met  de  con-
cept  beleidsstukken  naar  de  gemeenteraad.  
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Kees  noemt  ook  het  voorstel  van  Ada  om  één  onderwerp  van  de  samenwerkingsagenda  af  
te  halen,  dit  uit  te  werken  en  om  te  vormen  tot  een  ongevraagd  advies.  Fenna  vraagt  of  zij  
deze  samenwerkingsagenda  nogmaals  kan  ontvangen.  Kees  stuurt  het  nogmaals  rond.  In  de  
vergadering  van  maart  bekijken  wat  wanneer  opgepakt  wordt.  Actie  Kees  
  
5.   Adviesraad  de  Boer  op    
  
Dit  onderwerp  heeft  al  diverse  keren  op  de  agenda  gestaan.  Het  is  van  belang  om  als  Ad-
viesRaad  meer  bekendheid  te  genereren.  Hopelijk  komt  de  AdviesRaad  binnenkort  ook  als  
item  op  de  LOL.  
Nu  is  het  moment  om  te  bekijken  welke  aandachtsgebieden  de  leden  het  meeste  na  staan  
en  waarvoor  zij  zich  willen  inzetten.  
Het  is  daarom  goed  om  diverse  instanties/verenigingen  te  bezoeken.  Daardoor  vergemakke-
lijken  de  contacten.  Bij  deze  bezoeken  is  het  dan  zaak  om  erachter  te  komen  wat  de  mensen  
die  in  die  organisaties  actief  zijn  ons  kunnen  vertellen  waardoor  een  beter  beeld  ontstaat  van  
het  Sociaal  Domein  binnen  de  gemeente  Landsmeer.  
  
Fenna  vraagt  zich  af  hoe  het  zit  met  de  informatievoorziening.  Hoe  transparant  is  het  beleid?  
Weten  mensen  wat  er  mogelijk  is  en  waar  ze  terecht  kunnen  met  een  bepaalde  problema-
tiek?  Is  er  voldoende  informatie  beschikbaar  en  weten  mensen  waar  het  te  vinden  is?    
  
Corry  meldt  dat  door  Wonenplus  sinds  dit  jaar  een  informatiepakket  wordt  verstrekt  aan  
mensen  van  67  jaar  en  ouder.  Corry  checkt  bij  Wonenplus  wat  er  precies  in  dat  pakket  zit.  
Verder  geeft  zij  aan  dat  vanuit  de  kerk  veel  persoonlijk  contact  is  met  vluchtelingen.  Zij  wor-
den  wegwijs  gemaakt  binnen  de  gemeente.  Woningen  worden  vaak  door  vrijwilligers  opge-
knapt,  kinderen  worden  voorgelezen  of  meegenomen  naar  de  tandarts  of  iets  dergelijks.  
Vanuit  de  kerk  is  men  actief  op  zoek  naar  deze  ‘nieuwkomers’.  Deze  hoeven  niet  aangeslo-
ten  te  zijn  bij  de  kerk.  Een  en  ander  wordt  geïnitieerd  door  de  kerk  en  is  niet  op  verzoek  van  
de  gemeente.  Corry  geeft  aan  dat  er  per  jaar  40  ‘nieuwkomers’  in  de  gemeente  worden  op-
genomen.  Na  de  vergadering  laat  zij  weten  dat  dit  aantal  niet  40  is  maar  26.  40  is  het  aantal  
woningen  dat  per  jaar  vrijkomt.    
Wethouder  Quakernaat  bezoekt  ook  zo  nu  en  dan  met  een  tolk  de  nieuwkomers,  maar  dit  
zou  eigenlijk  een  structurele  vorm  moeten  krijgen.  De  mensen  zouden  ook  in  contact  ge-
bracht  moeten  worden  met  organisaties  die  ze  verder  kunnen  helpen.  
  
Van  belang  is  om  het  stukje  informatievoorziening  te  bekijken  op  de  3D’s:  
-  Wmo  
-  Jeugdwet  
-  Participatiewet    
  
Verder  zijn  er  nog  een  aantal  vragen  die  naar  voren  komen  onder  andere:  
Is  iedereen  zo  gelukkig  als  de  3D  rapportage  doet  vermoeden?    
Heeft  iedereen  gekregen  wat  hij  denkt  dat  hij  had  moeten  krijgen?  
Opvallend  is  dat  een  aantal  verwijzingen  voor  Jeugdhulp  niet  via  Middelpunt  gaan,  maar  ook  
direct  via  de  huisarts.  Hoe  kijkt  de  gemeente  daarnaar?  
Hoe  functioneert  het  bij  onderwijsinstellingen.  Hebben  zij  het  gevoel  dat  ze  voldoende  infor-
matie  krijgen.  En  hebben  ze  vragen,  weten  ze  dan  waar  ze  die  kunnen  stellen?  
  
Heel  veel  verenigingen  binnen  de  gemeente  krijgen  subsidie.  Het  is  goed  om  te  weten  welke  
dit  zijn.  Kees  vraagt  aan  Marit  om  een  overzicht  hiervan.  
  
De  AdviesRaad  is  als  het  ware  een  antenne  voor  het  Sociaal  Domein.  Als  soms  in  beleids-
matige  zin  een  en  ander  wordt  bijgesteld,  dan  kunnen  problemen  misschien  voorkomen  wor-
den.  Om  het  Sociaal  Domein  beter  inzichtelijk  te  krijgen  is  het  goed  om,  met  bepaalde  the-
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matische  zaken  in  het  achterhoofd,  op  bezoek  te  gaan  bij  diverse  instanties  en/of  verenigin-
gen.  Afhankelijk  van  welke  vereniging  /instantie  je  bezoekt  bepaal  je  dan  het  thema.  
De  leden  geven  aan  welk  aandachtsgebied  hun  interesse  heeft  en  waar  zij  zich  voor  in  willen  
zetten.  
  
Margot:  
Mantelzorg  
Sportraad  
Jeugdzorg/Vrij  &  Blij/Speeltuinvereniging  
Huisvesting/woonvisie,  wonen  voor  mensen  met  een  beperking  
  
Corry:  
DCL  
Kerken  en  oecumenisch  beraad  
Wonenplus  
  
Nel:  
Middelpunt  
Comité  ouderen/ANBO/KBO  
Zonnebloem  (zijn  gestopt  met  boten,  doen  nog  wel  uitstapjes)  
Rode  Kruis  (zijn  gestopt  met  uitstapjes)  
  
Jan:  
Onderwijs  
Jeugd  
  
Fenna:  
Bestrijden  sociaal  isolement  
Informatievoorziening  
Sociale  cohesie  
Fenna  geeft  aan  een  ander  lijstje  te  willen  maken  en  komt  hier  later  op  terug  
Verder  sluit  zij  graag  aan  bij  bezoeken  van  de  andere  leden  
  
Kees:  
Participatiewet  
Sluit  graag  aan  bij  oecumenisch  beraad  
Gemeenteraad  
  
Afgesproken  wordt  de  bezoeken  in  duo’s  te  doen.  
Nel  trekt  hierin  graag  met  Corry  op,  er  zijn  namelijk  veel  overeenkomsten  in  hun  aandachts-
gebieden.  
  
Hoe  zit  het  met  eigen  verenigingen  zoals  Lions,  BVL,  Rotary  et  cetera?  Die  doen  ook  veel  
binnen  de  gemeente.  
  
Met  betrekking  tot  het  aantal  bezoeken  adviseert  Kees  allen  om  er  de  komende  weken  de  
tijd  voor  te  nemen  om  een  idee  te  vormen  van  wat  mogelijk  is  en  wat  je  van  de  bezoeken  
verwacht.  Het  thema  is  in  ieder  geval  het  ontdekken  van  het  Sociaal  Domein.  En  kom  je  din-
gen  tegen  waarvan  je  denkt  dat  de  wethouder  dat  moet  weten,  geef  dat  dan  door.  
  
Hoe  gaat  het  in  zijn  werk?  Zoek  bijvoorbeeld  uit  wie  de  voorzitter  is  van  de  instantie  die  je  
wilt  bezoeken.  Bel  of  mail  en  geef  aan  dat  je  eens  kennis  wilt  maken.  En  dan  kan  je  kijken  
wat  je  voor  elkaar  kunt  betekenen.  Het  is  wel  handig  als  je  voor  jezelf,  of  samen  met  degene  
waar  je  mee  gaat,  bekijkt  wat  je  eventueel  wilt  bespreken.  Aan  de  hand  van  de  thema’s  krijg  
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je  gaandeweg  meer  informatie  en  een  duidelijker  beeld  van  wat  er  speelt  binnen  het  Sociaal  
Domein.  
  
Als  een  vereniging  vraagt  om  meer  geld,  dan  kan  de  AdviesRaad  niets  betekenen.  We  zijn  
geen  doorgeefluik  voor  geld  maar  wel  een  doorgeefluik  voor  informatie  die  doorgespeeld  zou  
moeten  worden  richting  bijvoorbeeld  de  wethouder.  
Tijdens  de  volgende  vergadering  wordt  een  schema  opgesteld  wie  waar  naartoe  gaat.  Actie  
allen  
  
6.   Notulen  
  
Concept-notulen  Wmo  raad  23-11-2016  
Er  zijn  geen  op-  en  aanmerkingen.  
Kees  inventariseert  de  acties  die  erin  staan  en  stuurt  deze  rond.  Verzoek  aan  allen  om  er-
naar  te  kijken  en  als  er  direct  iets  over  te  zeggen  is,  graag  per  mail.    
Op  reguliere  tijden  zouden  we  een  vertegenwoordiger  van  de  Seniorenraad  ontvangen.  
Margot  en  Kees  gaan  zich  eerst  samen  een  keer  presenteren  bij  de  Seniorenraad.  Vooraf-
gaand  aan  dit  bezoek  zullen  de  agenda’s  en  verslagen  met  hen  uitgewisseld  worden.  Actie  
Kees  
Mochten  er  daarna  bepaalde  onderwerpen  tijdens  een  vergadering  aan  de  orde  komen  dan  
kan  eventueel  een  vertegenwoordiger  worden  uitgenodigd.  Kees  neemt  contact  op  met  Hans  
Reijnders  om  dit  af  te  stemmen.  Actie  Kees  
  
Jennifer  Dap  is  aanwezig  bij  de  volgende  vergadering  in  verband  met  het  stuk  over  Baanste-
de.  Ook  Marit  Kamerman  en  Marion  van  der  Ven  zijn  bij  de  volgende  vergadering  aanwezig.  
Nelleke  Tooren  is  herstellende  van  een  longontsteking.  
  
Pm-lijst  wordt  doorgenomen  en  waar  nodig  aangepast.  
  
7.   Terugkoppeling  externe  bijeenkomsten  
  
Zie  agendapunt  3,  verslag  van  Fenna  inzake  3D  rapportage.  
  
8.   WVTTK  
  
Kees  is  bezig  een  tekst  over  de  AdviesRaad  met  een  stukje  historie  en  de  nieuwe  namen  te  
maken  voor  de  website.  Zodra  dit  gereed  is  stuurt  hij  dit  naar  alle  leden.  Deze  tekst  wordt  
door  Joke  Boef  op  de  website  geplaatst.  Tevens  worden  de  agenda’s  en  de  notulen  die  er  
nog  niet  opstaan  door  haar  aan  de  website  toegevoegd  alsook  de  jaarverslagen  van  2014,  
2015  en  2016.  
Mocht  het  problemen  geven  dan  kan  Nelleke  Vet  eventueel  ook  geautoriseerd  worden  voor  
dat  deel  van  de  website  en  kan  zij  voortaan  de  agenda  en  notulen  toevoegen.  Het  systeem  is  
namelijk  bij  haar  bekend.    
  
9.   Samenstelling  agenda  volgende  vergadering  d.d.  08-03-2017    
  
Baanstee  –  mededeling  Jennifer  Dap:  besluit  wethouders  Participatie  in  Zaanstreek-
Waterland  in  gang  zetten  besluitvorming  ‘Gemeenschappelijke  Regeling  Werkvoorzie-
ningschap  Zaanstreek-Waterland  (hierna:  GR)  per  1  januari  2018  op  te  heffen    
Dit  punt  komt  bij  de  volgende  vergadering  op  de  agenda.  
  
Verder  op  de  agenda:  
•   Vragenlijst  van  Corry  van  Wonenplus  
•   Concept  rooster  van  aftreden  
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10.   Rondvraag  
  
Jan:  doen  we  iets  aan  het  afscheid  van  Ada?  Ja  dat  doen  we  na  juni.  
  
Fenna:  heeft  een  stuk  van  Wonenplus  over  een  Maatjesproject  en  een  stuk  over  verlaging  
eigen  bijdrage  Wmo  ontvangen.  Moet  dat  bij  ingekomen  stukken?  Het  is  de  bedoeling  dat  we  
het  rondsturen  als  het  zaken  betreft  waar  we  tijdens  de  AdviesRaad  iets  over  willen  zeggen.  
Fenna  probeert  ‘Vier  het  leven’  naar  Landsmeer  te  halen.  Dit  project  gaat  om  oudere  men-
sen,  die  zelf  niet  meer  kunnen,  met  vrijwilligers  naar  het  theater  te  laten  gaan.  Ze  worden  
dan  opgehaald  en  weer  thuisgebracht.    
  
Nel:  woningcorporaties  Amsterdam  hebben  de  regel  van  hoog  naar  beter,  van  oud  naar  
nieuw.  En  dan  houden  mensen  dezelfde  huurprijs.  Vragen  aan  wethouder  Quakernaat,  in  
verband  met  de  woonvisie,  of  dat  ook  in  Landsmeer  geldt.  Wordt  meegenomen  in  de  volgen-
de  vergadering.  Actie  Nel  
  
Margot:  als  we  het  hebben  over  de  participatiewet,  dan  ook  het  stuk  over  jobcoaching  erbij  
nemen?  Ja  tijdens  de  volgende  vergadering  aankaarten.  Actie  Margot  
    
11.   Afsluiting    
  
De  bijeenkomst  wordt  om  21.40  uur  afgesloten.  
De  volgende  bijeenkomst  vindt  plaats  op  8  maart  2017  om  19.30  uur.  
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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  be-
ginnend  dementerenden  
Bezoek  Middelpunt  en  bespreking  casus  van  
Ada.  
Uit  kick-off:  houdt  regelmatig  contact  met  con-
sulenten  zodat  er  voeling  is  met  hun  praktijk,  
met  de  uitvoering  
Resultaten  keukentafelgesprekken  hulp  bij  
huishouden  
  

Planning  
  
  

Afgehandeld  
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