NOTULEN  van  de  bijeenkomst  van  de  Adviesraad  Sociaal  Domein  Landsmeer    
13  december  2017  
Gemeentehuis,  Raadhuisstraat  1  te  Landsmeer.  
  
Aanwezig    
namens  Adviesraad  Sociaal  Domein:     
  
•   Kees  Persoon,  voorzitter  
•   Nel  Klaasse  Bos  
•   Fenna  Bolderheij  
•   Jan  Korteweg  
•   Corry  Stellema  
•   Ada  van  Toorenenburg  
•   Margot  Witteveld  
  
namens  gemeente  Landsmeer:  
•   Richard  Quakernaat  (wethouder),  vanaf  20.00  uur  
•   Hilda  Chin-A-Tam  
•   Nelleke  Tooren  
  
Notulist:    
•   Els  Broers  (A-N  Maatwerk)  
  
  
1.   Opening  en  vaststelling  agenda  
De  voorzitter  opent  om  19.30  uur  de  vergadering  en  heet  de  aanwezigen  hartelijk  welkom.  
Aan  de  agenda  worden  toegevoegd  ‘Bezetting  Adviesraad’  en  ‘Verordening  Adviesraad  So-
ciaal  Domein’.  Nelleke  Tooren  sluit  het  eerste  half  uur  van  de  vergadering  aan  om  een  toe-
lichting  op  de  verordening  te  geven.  
  
2.   Mededelingen  
•   Nel  meldt  dat  ze  is  aangesteld  binnen  het  bestuur  van  de  DCL.    
•   De  reiskosten  voor  externe  vergaderingen  kunnen  worden  gedeclareerd  via  een  declara-
tieformulier.  
  
3.   Verordening  Adviesraad  Sociaal  Domein  
De  voorzitter  licht  toe  dat  er  in  verband  met  de  ontmanteling  van  Baanstede  een  wijziging  in  
de  verantwoordelijkheden  binnen  het  Sociaal  Domein  plaatsvindt.  De  nieuwe  verordening  
behelst  de  effectieve  uitvoering  van  de  gevolgen  die  dit  voor  de  Adviesraad  heeft.  
Nelleke  legt  uit  dat  ze  een  nieuwe  verordening  heeft  opgesteld.  Ten  opzichte  van  de  oude  
verordening  is  het  aantal  leden  van  de  Adviesraad  en  de  domeinen  die  zij  vertegenwoordi-
gen  het  enige  aandachtpunt.  De  voorzitter  meldt  dat  de  personele  bezetting  van  de  Advies-
raad  later  deze  vergadering  op  de  agenda  staat,  daar  kan  dit  dan  in  meegenomen  worden.  
Het  lijkt  logisch  dat  een  uitbreiding  van  het  aantal  leden  ook  een  toename  van  de  begroting  
tot  gevolg  heeft,  dit  is  een  bespreekpunt  voor  overleg  met  de  wethouder.  
Twee  medewerkers  van  Baanstede  zijn  inmiddels  geplaatst  binnen  de  groenvoorziening  bin-
nen  de  gemeente  Landsmeer.  Jobcoach  René  Bergwerf  is  in  gesprek  met  de  Landsmeerse  
ondernemers  om  te  bekijken  hoe  deze  groep  mensen  binnen  Landsmeer  geplaatst  kan  wor-
den.    
Nel  merkt  op  dat  de  gemeente  Dalfsen  een  integrale  aanpak  hanteert,  is  daar  voor  de  ge-
meente  Landsmeer  ook  naar  gekeken?  Nelleke  is  niet  bekend  met  de  aanpak  van  Dalfsen  
en  zal  hier  nog  kennis  van  nemen.  Gemeente  Landsmeer  heeft  overigens  gekozen  voor  een  
oplossing  die  goed  lijkt  te  werken.  Voor  integraliteit  en  preventie  is  al  veel  aandacht  binnen  
de  gemeente.  Aan  de  hand  van  signalen  vanuit  het  leerplichtsysteem  vindt  er  in  het  uit-
stroomjaar  nu  al  integraal  overleg  plaats  met  school,  UWV,  jobcoach,  ouders  en  leerling.  Het  
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is  ook  van  belang  dat  zaken  binnen  de  gemeente  in  goede  samenwerking  tussen  de  domei-
nen  georganiseerd  en  uitgevoerd  worden.  Punt  van  aandacht  is  dat  veel  Landsmeerse  jeugd  
in  Amsterdam  op  school  zit.  Positief  is  dat  vanuit  deze  Amsterdamse  scholen  nu  ook  vraag  is  
om  die  integrale  samenwerking.  
  
De  samenwerking  met  de  gemeente  Waterland  wordt  steeds  gelijkwaardiger.  Wel  is  er  spra-
ke  van  een  cultuurverschil  tussen  beiden  gemeenten;;  binnen  Landsmeer  is  de  werkwijze  wat  
vloeiender.  De  samenwerking  tussen  beleidsmedewerkers  binnen  Landsmeer  is  goed  en  
constructief.  
  
Er  wordt  gesproken  over  de  samenwerking  met  de  Adviesraad.  Nelleke  geeft  aan  dat  ze  
graag  meer  informeel  overleg,  zonder  agenda,  wil  om  elkaar  over  en  weer  goed  te  informe-
ren  over  wat  er  speelt  binnen  de  gemeente.  De  Adviesraad  kan  zich  hier  goed  in  vinden.  Nel-
leke  zal  de  rest  van  deze  vergadering  bijwonen.    
  
De  Adviesraad  is  akkoord  met  de  Verordening  Adviesraad  Sociaal  Domein  gemeente  Land-
smeer  2018.  Nelleke  maakt  de  verordening  definitief.    
  
4.   Notulen  vergadering  11  oktober  2017    
Tekstuele  en  naar  aanleiding  van:  
Blz.  1    
Agendapunt  3:  4e  bullet:  ….  daarover  wordt  volgend  jaar  tijdens……  
Agendapunt  3:  Er  is  nog  geen  nieuwe  datum  bekend  voor  de  bijeenkomst  in  het  kader  van.  
Wereld  Alzheimerdag.  
Blz.  4  
Agendapunt  8:  De  opmerkingen  op  de  inhoud  van  de  website  kunnen  worden  doorgezet  
naar  de  afdeling  Communicatie.  De  leden  van  de  Adviesraad  zullen  hun  vragen  en  ideeën  
vóór  1  januari  2018  aanleveren  bij  Fenna,  zodat  dit  centraal  kan  worden  aangeleverd.    
  
De  notulen  worden  hierna  vastgesteld.  
  
5.   Ingekomen  stukken  en  kalender  
Over  dit  punt  worden  geen  bijzonderheden  gemeld.  
  
6.   Terugblik  Samenwerkingsagenda  2017  met  wethouder  Quakernaat  
Om  20.02  uur  sluiten  wethouder  Quakernaat  en  Hilda  Chin-A-Tam  aan.  De  voorzitter  meldt  
dat  er  tot  circa  21.00  uur  de  tijd  is  om  de  geagendeerde  punten  te  bespreken.  
  
In  januari  2017  is  de  samenwerking  tussen  gemeente  en  Adviesraad  voor  het  jaar  2017  be-
sproken.  In  dat  overleg  is  het  idee  van  co-productie  tussen  Adviesraad  en  beleidsmedewer-
kers  geïnitieerd.  Ter  voorbereiding  op  dit  agendapunt  is  voorafgaand  aan  deze  vergadering  
de  bijbehorende  fotopresentatie  door  de  voorzitter  aan  Hilda  gemaild.    
Is  de  opzet  van  de  nauwe  samenwerking  in  co-productie  geslaagd?  De  wethouder  vindt  dat  
aan  de  hand  van  de  uitgangspunten  die  destijds  zijn  gedefinieerd  een  flink  aantal  zaken  
goed  is  gegaan,  over  een  flink  aantal  verordeningen  is  advies  gevraagd,  de  Adviesraad  heeft  
een  aantal  aanbevelingen  gedaan  waarmee  de  gemeente  verder  aan  de  slag  is  gegaan.  Aan  
de  co-productie  is  nog  geen  invulling  gegeven.  
  
Bij  de  Adviesraad  leeft  over  de  samenwerking  een  ander  idee.  Van  het  advies  over  Jeugdbe-
leid  mist  een  terugkoppeling  en  het  komt  voor  dat  er  actief  om  zaken  als  halfjaarcijfers  ge-
vraagd  moet  worden.  De  Adviesraad  vraagt  zich  af  of  het  bestaan  van  de  raad  voldoende  
leeft  bij  het  ambtenarenapparaat.  De  Adviesraad  wil  graag  een  volwassen  rol  invullen  en  zou  
daar  graag  nog  verder  in  gezamenlijkheid  aan  werken.  Zaken  die  aan  het  begin  van  het  jaar  
zijn  bedacht,  zijn  niet  geprobeerd.  Wat  is  nodig  om  dit  wel  te  laten  lukken?  
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Nelleke  merkt  op  dat  meer  interactie,  zonder  agenda,  de  samenwerkingsrelatie  mogelijk  zou  
verbeteren.    
Wethouder  Quakernaat  benadrukt  dat  ook  de  werkdruk,  mede  door  taakstellingen  vanuit  po-
litiek  Den  Haag,  ervoor  zorgt  dat  de  waan  van  de  dag  de  agenda  bepaalt.  Samenwerking  
vraagt  voortdurende  inspanning  van  beide  partijen.  Informatie  over  beleidszaken  is  over  en  
weer  van  groot  belang  om  het  vertrouwen  in  een  goede  samenwerking  te  behouden.    
  
Het  niet  inzetten  van  co-productie  op  het  onderdeel  Jeugdbeleid  is  naar  de  mening  van  de  
Adviesraad  een  gemiste  kans.  Er  wordt  afgesproken  om  in  de  samenwerkingsagenda  voor  
2018  de  benodigde  acties  om  de  co-productie  vorm  te  geven  duidelijk  op  te  nemen.    
  
Co-productie  lijkt  nog  steeds  een  realistisch  ambitieniveau.  De  wethouder  stelt  voor  in  januari  
met  de  beleidsafdeling  de  onderwerpen  te  kiezen  die  zich  hiervoor  lenen,  en  deze  dan  voor  
te  leggen  aan  de  Adviesraad.  De  raad  kan  dan  op  basis  van  kennis  en  expertise  een  keuze  
maken  welk  onderwerp  in  co-productie  wordt  aangepakt.  Om  dit  besluit  te  borgen  wordt  af-
gesproken  de  mogelijke  onderwerpen  in  het  overleg  van  februari  op  de  agenda  te  zetten.  
  
De  voorzitter  benadrukt  dat  dit  ook  voor  de  leden  van  de  Adviesraad  een  extra  inzet  bete-
kent.  
  
7.   Terugblik  2017  Adviesraad  
Hilda  Chin-A-Tam  is  het  aanspreekpunt  voor  de  Adviesraad  voor  alle  beleidsmatige  zaken.    
Aan  de  hand  van  een  voorbeeld  wordt  geschetst  hoe  de  communicatie  tussen  de  vergade-
ringen  door  verloopt.  Veel  wordt  via  e-mail  afgehandeld,  wat  de  communicatie  onnodig  stroef  
maakt.  De  wethouder  licht  toe  dat  Hilda  als  senior  beleidsmedewerker  de  coördinerende  ta-
ken  binnen  haar  pakket  heeft  en  daarmee  de  beleidsmedewerkers  ondersteunt.  Vanuit  die  
taakverdeling  is  de  gedachte  geweest  dit  eenduidig  door  te  trekken  naar  buiten  de  afdeling.  
Dat  staat  niet  in  de  weg  dat  wanneer  er  in  de  vergadering  van  de  Adviesraad  specifieke  on-
derwerpen  op  de  agenda  staan,  de  beleidsmedewerker  met  die  specifieke  specialisatie  aan-
sluit.  De  Adviesraad  mist  in  deze  werkwijze  het  verband,  en  ziet  graag  dat  één  persoon  als  
‘eigenaar’  bij  alle  vergaderingen  van  de  Adviesraad  Sociaal  Domein  aanwezig  is,  zodat  een  
nauwere  samenwerking  ontstaat.  De  Adviesraad  zou  graag  zien  dat  de  samenwerking  wij-
zigt,  én  dat  wanneer  de  werkwijze  wijzigt,  dit  vooraf  overlegd  wordt.  
De  wethouder  zegt  toe  met  het  beleidsteam  te  bespreken  hoe  de  samenwerking  vlot  te  trek-
ken  is.  
  
In  augustus  jl.  heeft  de  Adviesraad  gevraagd  advies  uitgebracht  op  de  verordening  Jeugd.  
Hierin  is  een  aantal  vragen  gesteld  waarop  de  Adviesraad  graag  een  terugkoppeling  wil.  De  
wethouder  zegt  toe  dat  Marion  van  der  Ven  dit  in  een  volgende  vergadering  komt  toelichten.    
  
8.   Vooruitzien:  ledenwerving,  LOL  presentatie  Adviesraad,  speerpunten  2018  
De  Adviesraad  moet  uitbreiden,  mede  vanwege  de  ontmanteling  van  Baanstede  waardoor  
ook  het  domein  WSW  bij  de  Adviesraad  wordt  ondergebracht.  Hiervoor  zal  actief  geworven  
moeten  worden.  Eerder  is  al  eens  gesproken  over  een  item  bij  de  LOL.  Er  wordt  afgesproken  
in  januari  gebruik  te  maken  van  zendtijd  bij  de  LOL.  De  twee  items  waar  dan  aandacht  aan  
besteed  wordt  zijn:  
1)   de  onderbrenging  van  de  WSW  bij  de  gemeente;;  
2)   de  daarmee  verband  houdende  uitbreiding  van  de  Adviesraad  Sociaal  Domein.  
  
De  lijst  met  onderwerpen  die  voor  2017  gepland  stonden  wordt  doorgenomen,  een  aantal  
punten  komt  nog  aan  de  orde  in  2018,  t.w.:  
•   organisatie  bijeenkomst  vrijwilligersorganisaties;;  
•   evaluatie  mantelzorgbeleid;;  
•   aanpassing  beleidsregels  en  verordening  Fraudewet.  
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Zowel  de  wethouder  als  de  Adviesraad  spreken  uit  de  evaluatie  van  de  samenwerking  van  
het  afgelopen  jaar  een  waardevol  startpunt  te  vinden  voor  de  samenwerking  voor  het  ko-
mende  jaar.  
  
Er  wordt  afgesproken  het  komende  jaar  eens  per  kwartaal  gezamenlijk  met  de  wethouder  te-
rug  te  kijken  op  het  afgelopen  kwartaal.  
  
Corry  stuurt  het  vergaderrooster  voor  2018  naar  Hilda  toe.  
  
Wethouder  Quakernaat,  Hilda  Chin-A-Tam  en  Nelleke  Tooren  verlaten  om  21.04  uur  de  ver-
gadering.  
  
9.   Bezetting  Adviesraad  
Met  het  oog  op  de  uitbreiding  van  de  Adviesraad  wordt  de  personele  bezetting  besproken.  
Door  de  aanstelling  van  Nel  in  het  bestuur  van  het  DCL  zal  zij  de  Adviesraad  uiterlijk  in  maart  
2018  verlaten.  Kees  zal  in  juni  2018  volgens  het  rooster  van  aftreden  stoppen  met  zijn  werk-
zaamheden  voor  de  Adviesraad.  Door  de  toevoeging  van  de  WSW  lijkt  het  van  belang  te  zijn  
om  iemand  te  werven  met  kennis  van  zaken  met  betrekking  tot  dit  domein.  Pieter  de  Boer  
heeft  kennis  van  het  jongerenwerk  en  heeft  interesse  om  zitting  te  nemen  in  de  Adviesraad.  
Voor  hem  geldt  echter  dat  nog  niet  duidelijk  is  of  hij  hier,  naast  zijn  baan,  voldoende  tijd  voor  
kan  vrijmaken.  Sinds  kort  is  er  door  de  PKN  ook  een  jongerenwerker  aangesteld,  mogelijk  is  
dat  een  goede  kandidaat.  Een  tweetal  per  beleidsterrein  zou  de  kwaliteit  van  de  Adviesraad  
kunnen  versterken.    
Er  wordt  afgesproken  dat  alle  leden  nadenken  over  het  profiel  van  de  te  werven  kandidaten.  
Speerpunten  zijn  de  beleidsterreinen  Jeugd  en  WSW.  Daarbij  is  de  gemiddelde  leeftijd  van  
de  Adviesraad  een  punt  van  aandacht.  Kees  zal  na  de  feestdagen  een  informeel  overleg  
plannen  om  de  functieprofielen  en  de  invulling  van  het  item  bij  de  LOL  te  bespreken.  Het  on-
derwerp  wordt  tevens  geagendeerd  voor  de  vergadering  van  17  januari.  
  
10.   Rondvraag  
Van  de  rondvraag  wordt  geen  gebruik  gemaakt.  De  voorzitter  sluit  om  21.42  uur  de  vergade-
ring.  De  volgende  vergadering  vindt  plaats  op  17  januari  om  19.30  uur.  
  

Definitief verslag AdviesRaad Sociaal Domein Landsmeer 13 december 2017

4

Actielijst  
  
Datum  
15  febr  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  
Tekst  opstellen  inzake  demente  ouderen  
Follow-up  adviezen  en  toezeggingen  op  be-
leidsstukken  –  kalender  maken  
Kees  heeft  kalender  toegestuurd.  Aan  allen  het  
verzoek  dit  door  te  nemen  
Opzet  maken  advies  op  het  stuk  ‘Prettig  zelf-
standig  ouder  worden  in  Landsmeer’  en  sturen  
naar  andere  leden.  Dit  komt  in  de  special  vol-
gend  jaar  verder  aan  de  orde  
Vragen  opstellen  inzake  mogelijkheden  in  Land-
smeer  voor  mensen  met  dementie  en  naar  Ma-
rit/Jennifer  sturen.  Opnemen  in  de  special  

Verantwoordelijke  
Allen  

13  sept  2017  

Voorbereiden  bezoek  Middelpunt  

Margot  

13  sept  2017  

Contact  opnemen  met  Seniorenraad  inzake  We-
reld  Alzheimerdag  en  training  DCL  
Artikel  ‘gemeenteraad  aan  zet  eigen  bijdrage-
beleid  gemeente’  doorsturen  naar  de  leden  Ad-
viesraad  
Mail  sturen  aan  alle  leden  inzake  extra  vergade-
ring  op  24  oktober  a.s.  
Uitnodigen  Debbie  Tejares,  Hilda  Chin-A-Tam  
en  wethouder  Quakernaat  voor  de  vergadering  
van  15  november  a.s.  
Voorbereiden  terugblik  Samenwerkingsagenda  

Nel  

Indien  alle  leden  akkoord  gaan  om  de  kennis-
making  Middelpunt  door  te  schuiven  naar  vol-
gend  jaar,  dit  communiceren  richting  Joke  Boef  
Aanleveren  vragen  en  ideeën  over  de  inhoud  
van  de  website  bij  Fenna.    
Vergaderrooster  mailen  naar  Hilda  Chin-A-Tam  

Nel  

Plannen  informeel  overleg  om  functieprofielen  
ten  behoeve  van  werving  en  invullen  LOL  item  
te  bespreken.  

Kees  

15  febr  2017    
8  maart  2017  
12  april  2017  

12  april  2017  

14  juni  2017  

13  sept  2017  
11  okt  2017  
11  okt  2017  
11  okt  2017  
11  okt  2017  
13  dec  2017  
13  dec  2017  
13  dec  2017  

Nel  
Nel/Corry/Fenna  
Allen  

Fenna/Ada  

Nel/Fenna/Corry  

Kees  
Nel  
Kees  
Kees/Margot/Ada  

Allen  
Corry  
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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  
Concept  rooster  van  aftreden  
Kennismaking  met  nieuwe  mantelzorgconsu-
lenten  Wendy  Sas  
Agenderen  mogelijke  beleidsonderwerpen  
voor  co-productie  
Evalueren  kwartaal  
Agenderen  functieprofielen  t.b.v.  werving  le-
den  Adviesraad  
  
  
  
  
  

Planning  
  
  

Afgehandeld  
  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

21  februari  2018  

  

Na  afloop  van  elk  
kwartaal  
17  januari  2018  
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