NOTULEN  van  de  bijeenkomst  van  de  AdviesRaad  Sociaal  Domein  Landsmeer    
8  maart  2017  
Gemeentehuis,  Raadhuisstraat  1  te  Landsmeer.  
  
Aanwezig    
namens  AdviesRaad  Sociaal  Domein:    
  
•   Kees  Persoon,  voorzitter  
•   Fenna  Bolderheij  
•   Nel  Klaasse  Bos  
•   Jan  Korteweg  
•   Corry  Stellema  
•   Ada  van  Toorenenburg  
•   Margot  Witteveld  
  
Van  19.30  tot  20.30  uur  namens  gemeente  Landsmeer:  
•   Richard  Quakernaat  (wethouder)  
•   Nelleke  Tooren  
•   Jennifer  Dap  
•   Dirk  Langedijk  (Langedijk  SWO)  
  
Afwezig,  mk:  
•   Marit  Kamerman  (gemeente)  
  
Notulist:    
•   Nelleke  Vet  (A-N  Maatwerk)  
  
  
1.   Opening  en  vaststelling  agenda  
  
De  voorzitter  opent  de  vergadering  om  19.30  uur  en  heet  alle  aanwezigen  van  harte  welkom.  
Gestart  wordt  met  een  korte  voorstelronde  waarin  iedereen  aangeeft  in  welke  hoedanigheid  
hij/zij  vanavond  bij  de  vergadering  aanwezig  is.    
Kees  laat  weten  dat  Marit  Kamerman  zich  voor  de  vergadering  heeft  afgemeld  en  wordt  ver-
vangen  door  Jennifer  Dap.  
Nelleke  Tooren  meldt  dat  de  OR  heeft  laten  weten  niet  aanwezig  te  zijn  bij  de  vergadering.  
Een  en  ander  in  verband  met  andere  verplichtingen  en  het  onderwerp  dat  vanavond  aan  de  
orde  komt.  
  
2.   Stand  van  zaken  uitvoering  Participatiewet  gemeente  Landsmeer  
  
Namens  gemeente  Landsmeer  wordt  door  de  heer  Langedijk  van  Langedijk  SWO  een  pre-
sentatie  gegeven  waarin  het  besluit  wordt  toegelicht  van  de  wethouders  Participatie  in  Zaan-
streek-Waterland  om  de  ‘Gemeenschappelijke  Regeling  Werkvoorzieningschap  Zaanstreek-
Waterland’  per  1  januari  2018  op  te  heffen.  Hierbij  komen  een  aantal  zaken  aan  de  orde  
waaronder:  
•   de  ontmanteling  van  de  gemeentelijke  regeling;;  
•   wat  is  de  stand  van  zaken;;  
•   hoe  wordt  de  nieuwe  werkwijze  opgebouwd.  
De  presentatie  wordt  sheet  voor  sheet  doorgenomen.  Voor  de  goede  orde  wordt  de  presen-
tatie  bijgevoegd  bij  het  verslag  van  deze  vergadering.  
  
Na  afloop  van  de  presentatie  worden  vragen  gesteld,  namelijk:  
Als  werkomstandigheden  moeten  worden  aangepast,  dan  wordt  dat  door  de  gemeente  be-
taald.  Zit  daar  een  maximum  aan?  Wethouder  Quakernaat  antwoordt  dat  daar  geen  maxi-
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mum  aan  zit.  Er  wordt  naar  een  zo  goed  mogelijke  oplossing  gekeken  en  dit  hoeft  niet  de  
duurste  oplossing  te  zijn.  
  
Is  Landsmeer  tot  nu  toe  tevreden  met  het  proces  van  ontmanteling?  De  wethouder  antwoordt  
dat  dit  het  geval  is.  Gezamenlijk  met  de  wethouders  uit  de  regio  is  men  tot  deze  oplossing  
gekomen  en  iedereen  staat  erachter.  Zaanstad  en  Purmerend  richten  samen  het  Participa-
tiebedrijf  op,  Edam/Volendam  en  Waterland  gaan  het  lokaal  oplossen  en  de  kleinere  ge-
meenten  laten  mensen  in  de  meestel  gevallen  bij  het  desbetreffende  Participatiebedrijf  zitten.  
Overigens  wordt  door  Landsmeer  niet  alleen  naar  de  mensen  uit  de  WSW  gekeken,  maar  
wordt  ook  bekeken  hoeveel  mensen  uit  de  bijstand  eventueel  bij  Landsmeerse  bedrijven  in-
zetbaar  zijn.  
  
Krijgt  de  nieuwe  werkwijze  al  vorm?  Nu  nog  niet  maar  dat  zit  eraan  te  komen.  In  samenwer-
king  met  de  BVL  zullen  de  Landsmeerse  bedrijven  attent  gemaakt  worden  op  de  mogelijkhe-
den.  Gemeente  gaat  hierover  een  presentatie  geven.  
  
Het  UWV  doet  een  onderzoek,  wat  komen  zij  precies  onderzoeken?  En  hebben  we  daar  het  
UWV  voor  nodig?  Kunnen  wij  dat  zelf  niet  sneller?  Het  UWV  heeft  aangeboden  te  onder-
zoeken  welke  werkplekken  ervoor  in  aanmerking  komen.  Gemeente  zit  krap  in  de  beschikba-
re  mensen.  Zij  zijn  blij  dat  ze  de  dagelijkse  werkzaamheden  kunnen  bijhouden.  Ook  is  er  
specialistische  kennis  voor  nodig.  Op  het  moment  dat  er  een  jobcoach  wordt  aangenomen  
dan  kan  deze  daar  ook  een  rol  in  spelen.  Dit  is  echter  nog  niet  het  geval  dus  gemeente  
maakt  daarom  graag  gebruik  van  het  UWV.    
  
Hoe  zit  het  met  het  voorstel  om  werkplekken  voor  werk-/leerprojecten  te  creëren  bijvoorbeeld  
voor  het  bezoekerscentrum,  is  dat  van  de  baan?  Nee  dat  is  nog  niet  van  de  baan,  daar  wordt  
nog  steeds  naar  gekeken.  
  
Is  de  raad  het  met  alles  eens?  Op  1  maart  jongstleden  zijn  alle  raden  bij  elkaar  geweest.  De  
reactie  was  positief  en  men  is  er  gerust  op  dat  het  op  deze  manier  van  de  grond  komt.  De  
bereidheid  om  samen  te  werken  is  bij  de  gemeenten  heel  groot.  Het  uitgangspunt  is  dat  het  
voor  de  huidige  WSW-ers  zo  goed  en  zo  glad  mogelijk  moet  verlopen.    
  
Als  mensen  een  werkplek  aangeboden  krijgen,  kunnen  ze  die  dan  weigeren?  Nee,  ze  heb-
ben  recht  op  een  passende  werkplek  dus  als  het  passend  is  kunnen  ze  het  niet  weigeren  als  
deze  werkplek  zich  bijvoorbeeld  in  een  andere  gemeente  bevindt.  
  
Na  afloop  bedankt  de  voorzitter  de  heer  Langedijk  voor  de  presentatie  en  heldere  uitleg.  
  
Ten  aanzien  van  het  meedenken  en  adviseren  door  de  AdviesRaad  wordt  door  Kees  nog  
een  keer  benadrukt  dat  er  in  2016  weinig  gebruik  is  gemaakt  van  de  AdviesRaad  maar  dat  er  
van  beide  zijden  is  afgesproken  er  in  2017  volop  gebruik  van  te  maken.    
  
Om  20.30  uur  verlaten  de  vertegenwoordigers  van  de  gemeente,  met  uitzondering  van  Jen-
nifer  die  Marit  vervangt,  de  vergadering.  
  
3.   Notulen  
  
Jan  geeft  Nelleke  V.  een  compliment  voor  het  verslag.  Het  was  de  eerste  keer  dat  zij  bij  deze  
vergadering  aanwezig  was  en  het  is  geen  gemakkelijke  materie.  
De  punten  die  door  Corry  in  de  mail  zijn  aangegeven  worden  aangepast.  
  
Inhoudelijk:  
Ada  heeft  aangegeven  de  AdviesRaad  te  willen  verlaten  omdat  het  haar  te  veel  tijd  kost.  Wel  
wil  zij  zitting  nemen  in  de  AdviesRaad,  maar  dan  in  een  andere  vorm.  Dan  verzorgt  zij  niet  
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meer  het  secretariaat,  maar  dan  denkt  en  praat  zij  als  beleidsmatig  adviseur  mee.  Alle  aan-
wezigen  zijn  daar  zeer  content  mee.  Margot  en  Kees  zullen  dan  samen  zorgdragen  voor  het  
secretariaat.  
Er  is  nog  wel  een  vacature  binnen  de  AdviesRaad  en  wel  op  het  gebied  van  ‘jeugdzaken’.  In  
januari  jongstleden  heeft  Kees  tijdens  een  bijeenkomst  van  de  gemeente  in  het  DCL  gespro-
ken  met  Hans  Postma,  de  onafhankelijk  voorzitter  van  de  Ketensamenwerking.  Op  een  eer-
der  moment  is  de  heer  Postma  bij  een  vergadering  van  de  AdviesRaad  Sociaal  Domein  
(toen  nog  Wmo-raad)  geweest  en  toen  is  gesproken  over  zijn  belangstelling  hiervoor.  Er  is  
destijds  besproken  of  zitting  in  de  Wmo-raad  en  in  de  Ketensamenwerking  niet  met  elkaar  
botst.  Voor  wat  betreft  de  Ketensamenwerking,  daar  gebeurt  betrekkelijk  weinig  op  dit  mo-
ment,  dus  beide  zaken  hoeven  niet  met  elkaar  te  botsen.  Wellicht  is  het  goed  om  de  heer  
Postma  een  keer  uit  te  nodigen  en  te  kijken  of  hij  een  rol  kan  spelen  binnen  de  AdviesRaad.  
  
Tevens  kreeg  Kees  een  stukje  in  het  Kompas  onder  ogen  over  de  nieuwe  Hang-out  bij  Vrij  &  
Blij.  Daarin  wordt  Anne  Kaal  genoemd.  Zij  is  de  voorzitter  van  Rood,  de  jongerenafdeling  van  
de  SP.  Zij  is  iemand  die  nadenkt  over  jeugdproblematiek  en  die  heel  goed  weet  wat  er  speelt  
bij  de  jeugd  in  Landsmeer.  Afgesproken  wordt  ook  Anne  Kaal  uit  te  nodigen  voor  een  ge-
sprek.  
Kees  en  Margot  nemen  contact  op  met  Hans  Postma  en  Anne  Kaal.  
  
Jennifer  geeft  aan  dat  ook  iemand  vanuit  de  WSW  Adviesraad  een  rol  zou  kunnen  spelen  
binnen  de  AdviesRaad  Sociaal  Domein.  De  WSW  Adviesraad  wordt  namelijk  opgeheven.  
Jennifer  informeert  wie  de  voorzitter  is  van  de  WSW  Adviesraad  en  geeft  dit  door  aan  Kees.  
  
Kees  geeft  aan  dat  het  misschien  nuttig  is  om  met  klankbordgroepen  op  de  gebieden  Partici-
patiewet,  Jeugd  en  Wmo  te  gaan  werken.  Mogelijk  om  een  aantal  keren  per  jaar  bij  elkaar  te  
komen  met  deze  klankbordgroepen.  Je  geeft  daarmee  ook  invulling  aan  het  idee  van  ‘de  an-
tenne  zijn  voor  de  samenleving  van  de  gemeente  Landsmeer’.  
  
Kees  meldt  dat  hij  weinig  aan  zijn  acties  uit  de  vorige  vergadering  heeft  gedaan,  deze  schui-
ven  daarom  door  naar  de  volgende  vergadering.  Nelleke  V.  stelt  voor  om  aan  het  volgende  
verslag  een  zogenaamde  actielijst  toe  te  voegen.  Allen  zijn  daarmee  akkoord.  
  
3D  rapportage:  Kees  stelt  voor  dit  te  koppelen  aan  de  samenwerkingsagenda  (e-mail  van  11  
januari  2017).  Hij  heeft  een  aantal  acties  uit  de  3D  rapportage  gehaald  die  in  2017  voor  de  
gemeente  op  de  planning  staan.  Afgesproken  wordt  dit  te  koppelen.  Gemeente  loopt  het  ge-
vaar  onder  te  sneeuwen  in  zaken  die  aangepakt  moeten  worden  en  juist  dan  is  het  goed  om  
een  en  ander  op  papier  te  zetten  en  te  kijken  wat  prioriteit  heeft.    
  
Jennifer  geeft  aan  dat  er  vóór  de  zomer  drie  verordeningen  aankomen.  Twee  op  het  gebied  
van  de  WSW  en  een  op  het  gebied  van  jeugd.  Zodra  de  verordeningen  gemaakt  zijn  worden  
ze  voorgelegd  aan  de  AdviesRaad.    
Om  te  kunnen  worden  behandeld  tijdens  de  raadvergadering  van  15  juni  moeten  de  veror-
deningen  eind  april  klaar  zijn  zodat  de  AdviesRaad  zich  erover  kan  buigen.  Goed  dat  nu  
wordt  aangegeven  dat  ze  eraan  komen.  De  AdviesRaad  kan  er  dan  rekening  mee  houden.  
  
Punt  5:  informatiepakket  WonenPlus.  Corry  is  bij  WonenPlus  geweest  en  heeft  het  informa-
tiepakket  bekeken.  Ze  is  ervan  geschrokken.  Er  zit  alleen  informatie  in  van  het  DCL  en  van  
WonenPlus.  Er  zit  niets  in  van  Middelpunt.  Dit  informatiepakket  wordt  sinds  dit  jaar  gestuurd  
aan  de  mensen  die  dit  jaar  67  worden.  Het  Middelpunt  kan  voor  die  groep  juist  van  belang  
zijn.  Er  bestaat  een  folder  van  Middelpunt.  Die  zou  ook  aan  het  informatiepakket  moeten  
worden  toegevoegd.  Jennifer  informeert  wat  er  is  gebeurd  en  komt  hierop  terug.  
De  aanwezigen  verbazen  zich  erover  dat  alleen  de  mensen  die  dit  jaar  67  worden  dit  infor-
matiepakket  krijgen.  Kees  stelt  voor  om  hierover  een  zogenaamd  ‘ongevraagd  advies’  voor  
de  gemeente  op  te  stellen.  
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Na  wat  kleine  tekstuele  aanpassingen  wordt  het  verslag  van  15  februari  2017  vastgesteld.  
  
4.   In-  en  uitgaande  post  
  
Geen  bijzonderheden.  
  
  
5.   Adviesraad  de  Boer  op  naar  aanleiding  van  het  subsidieregister    
  
Ada  vraagt  of  iedereen  nu  een  beeld  heeft  met  welke  instanties  zij  contact  willen  leggen.  De  
meeste  mensen  hebben  daar  wel  een  idee  bij.  Het  is  goed  om  deze  afspraken  gezamenlijk  
met  een  van  de  andere  leden  te  doen.  
  
6.   Korte  terugblik  bijeenkomst  kwartaaloverzichten  3de  en  4de  kwartaal  2016  
Kees  heeft  14  acties  uit  de  3D  rapportage  gehaald  die  door  de  gemeente  in  gang  worden  
gezet.  Hij  zet  een  en  ander  op  papier.    
Nel  maakt,  in  samenwerking  met  Corry  en  Fenna,  een  stukje  over  demente  ouderen.  Dit  
wordt  namelijk  een  groot  probleem  in  het  dorp  want  in  2020  zijn  er  220  demente  ouderen  
binnen  de  gemeente.  Heeft  gemeente  Landsmeer  beleid  over  hoe  ze  daarmee  omgaan?  
Corry  heeft  gehoord  dat  in  de  Lishof  in  Oostzaan  volop  ruimte  is  bij  de  dagopvang  op  de  
dinsdag  en  de  vrijdag.  Dit  is  door  hen  aangegeven  bij  de  gemeente  Landsmeer,  maar  de  
gemeente  maakt  daar  geen  gebruik  van.  Dit  zou  te  maken  hebben  met  de  kosten.  Het  zou  
goed  zijn  om  hier  meer  informatie  over  te  krijgen.  
  
7.   Samenstelling  agenda  volgende  vergadering  d.d.  12  april  2017  
  
De  volgende  punten  worden  op  de  agenda  van  de  volgende  vergadering  gezet:  
•   Vragenlijst  WonenPlus  
•   Concept  rooster  van  aftreden  
•   Samenwerkingsagenda  
  
8.   Rondvraag  
  
Fenna  heeft  vanuit  Gelderland  gehoord  dat  er  landelijk  een  nieuwe  Omgevingswet  aan  zit  te  
komen.  Deze  zou  op  1  januari  2018  in  werking  treden.  Er  zijn  26  wetten,  op  het  gebied  van  
leefbaarheid,  die  dan  komen  te  vervallen  en  die  overgaan  in  deze  nieuwe  Omgevingswet.  
Leeft  dit  al  in  Landsmeer?    
  
Ada  vraagt  zich  af  wat  de  status  is  van  de  tekst  op  de  website  over  de  AdviesRaad.  Kees  
heeft  alle  opmerkingen  verwerkt  en  de  bedoeling  is  om  dit  met  Joke  Boef  op  de  website  te  
zetten.  Ook  Nelleke  V.  kan  hier  mogelijk  een  rol  in  spelen.    
Kees  informeert  of  er  extra  budget  is  om  de  website  verder  vorm  te  geven  en  de  informatie  te  
actualiseren.  
  
Nel  heeft  een  notitie  van  Anne  Vrieze  ontvangen  over  Wmo-acties  die  zij  onderneemt.  Willen  
de  anderen  dit  ook  ontvangen?  Afgesproken  wordt  dat  Nel  het  doorstuurt  en  dat  iedereen  
dan  kan  aangeven  of  ze  het  wel  of  niet  willen  ontvangen.  
  
Nel  geeft  aan  dat  zij,  in  verband  met  vakantie,  niet  aanwezig  is  bij  de  volgende  vergadering.  
  
Ada  vraagt  of  Nelleke  V.  het  verslag  voortaan  rechtstreeks  naar  de  leden  door  wil  sturen.  Dit  
is  akkoord.  
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9.   Afsluiting    
  
De  bijeenkomst  wordt  om  21.35  uur  afgesloten.  
De  volgende  bijeenkomst  vindt  plaats  op  12  april  2017  om  19.30  uur.  
  
  
  
Actielijst  
  
Datum  
Actie  
Verantwoordelijke  
15  febr  2017    
Schema  opstellen  wie  welke  instantie  be-
Allen  
zoekt  in  het  kader  van  ‘De  AdviesRaad  de  
boer  op’  
15  febr  2017    
Contact  opnemen  met  Hans  Reijnders  
Kees  
over  uitwisseling  informatie  en  eventuele  
vertegenwoordiging  Seniorenraad  
15  febr  2017    
Vragen  aan  de  wethouder  of  de  regel  ‘van   Nel  
hoog  naar  beter’  ook  in  Landsmeer  wordt  
toegepast  
15  febr  2017    
Aankaarten  om  jobcoaching  te  betrekken   Margot  
bij  Participatiewet  
8  maart  2017  
Benaderen  Hans  Postma  en  Anne  Kaal  in   Margot/Kees  
verband  met  mogelijke  rol  in  AdviesRaad  
8  maart  2017  
Uitzoeken  wie  de  voorzitter  is  van  WSW  
Jennifer/Marit  
Adviesraad  en  doorgeven  aan  Kees  
8  maart  2017  
Acties  uit  3D  rapportage  halen  en  op  pa-
Kees  
pier  zetten  
8  maart  2017  
Informeren  wat  er  niet  goed  gegaan  is  bij   Jennifer/Marit  
informatiepakket  WonenPlus  
8  maart  2017  
Ongevraagd  advies  opstellen  inzake  in-
Allen  
formatiepakket  WonenPlus  
8  maart  2017  
Tekst  opstellen  inzake  demente  ouderen  
Nel/Corry/Fenna  
8  maart  2017  
Informeren  bij  gemeente  naar  extra  bud-
Kees  
get  voor  actualiseren  website  
8  maart  2017  
Informatie  van  Anne  Vrieze  naar  de  leden   Nel  
doorsturen  
8  maart  2017  
Actielijst  toevoegen  aan  verslag  en  stuk-
Nelleke  V.  
ken  rechtstreeks  naar  alle  leden  sturen  
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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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