NOTULEN vergadering Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer
18 september 2019
Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer
Aanwezig
Namens Adviesraad Sociaal Domein:
• Kees Persoon – voorzitter
• Margot Witteveld
• Corry Stellema
• Ada van Toorenenburg
• Ria van Rooijen
• Ellen de Paauw
Afwezig:
• Fenna Bolderheij
• Marjan Farjon
Namens gemeente Landsmeer:
• Hilda Chin-A-Tam
Notulist:
• Nelleke Vet (A-N Maatwerk)
1. Opening en vaststelling agenda
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Fenna en Marjan hebben zich afgemeld voor de vergadering van vanavond.
In verband met de snelle indiening van de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein op het
Concept Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein na de vorige vergadering heeft Hilda gebak
meegenomen. De voorzitter bedankt Hilda daarvoor waarna ieder het zich goed laat smaken.
2. Voorbereiding bijeenkomst Participatiewet in oktober
De voorzitter heeft een gesprek gehad met Manon Tijsen, de beleidsmedewerker die zich
onder andere bezighoudt met de Participatiewet. Zij zal tijdens de bijeenkomst in oktober een
presentatie over de Participatiewet houden. Daarin zullen de volgende punten worden meegenomen:
- hoe komt iemand via het UWV en de bijstand in de Participatiewet;
- hoe komt iemand bij gemeente in het traject Waterland, re-integratiecoach;
- hoe zit het met de inschatting van iemands arbeidspotentieel;
- hoe krijgt iemand een plek op de participatieladder;
- hoe loopt het contact met de consulente en de re-integratiecoach;
- wat is de inzet van de gemeente zodat iemand weer zo snel mogelijk aan de slag komt.
Het is de bedoeling dat tijdens de vergadering van vanavond een aantal vragen en opmerkingen geformuleerd worden. Deze worden door de voorzitter, na deze vergadering, teruggekoppeld aan Manon.
De datum die reeds gepland staat voor de bijeenkomst, 16 oktober 2019, wordt verschoven
naar woensdag 23 oktober 2019. Hilda geeft dit door bij de gemeente.
De volgende vragen worden geformuleerd:
• Is er verandering in het landelijk beleid? Hoe gaat het in de praktijk. Wat wordt verwacht
van alle vrijwilligersorganisaties in Landsmeer bij het begin van de instroming. Hierbij
gaat het om de groep ‘nieuwe Landsmeerders’.
• Alle mensen die in het oude traject zijn ingestroomd moeten nu, na een aantal jaren, in
de activatie. Wat wordt er gedaan met de mensen die nu nog in de participatiewet zitDefinitief verslag Adviesraad Sociaal Domein Landsmeer 18 september 2019
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ten? Welke energie zet je daar als gemeente in?
In de notulen van oktober 2017 komt naar voren dat er niet echt een actieve manier van
omgaan was met de mensen die het betreft. Is daar nu verandering in gekomen? Hierbij
wordt toegelicht dat de toenmalige jobcoach in oktober 2017 nog maar kort in dienst van
de gemeente was. Zij was op dat moment nog een beetje zoekende hoe zij een en ander kon aanpakken.
• Is er een overzicht in cijfers van wat er in die twee jaar gebeurd is? In de jaarrekening en
programmabegroting wordt opgenomen wat gemeente wil bereiken, wat er bereikt is en
wat gemeente daaraan gedaan heeft. Daaruit zou dus gehaald kunnen worden hoe het
de afgelopen jaren gegaan is. De voorzitter vraag Manon om de cijfers.
• Wat is het budget voor bij- en omscholing? Zijn hier randvoorwaarden voor geformuleerd?
• Is er verschil tussen de nieuwkomers in de Participatiewet en de mensen die al wat langer in de Participatiewet zitten? Waarschijnlijk vraagt en krijgt de eerste groep meer
aandacht.
• Wat is het effect van al het werk van de vrijwilligers? Hoe meet je dat effect en hoe komt
dat bij de gemeente? Hoe integreer je dat met elkaar?
• Werkende armen vallen niet onder de Participatiewet. Maar wellicht wel in relatie tot het
armoedebeleid. Hoe komt deze groep in beeld?
• Corry vraagt of er voor mensen die in de Wajong of de bijstand zitten speciale ‘potjes’
zijn voor de uitgave van bepaalde zaken waar ze geen geld voor hebben? Wellicht is
hierover iets te vinden in het armoedebeleid binnen de gemeente Landsmeer bij bijzondere voorzieningen. Corry checkt dit. Mocht het niet te vinden zijn, dan wordt deze vraag
ook meegenomen.
Een afspraak kan worden gemaakt bij Middelpunt met de consulente uit Waterland met
vragen over dit onderwerp. Er is ook een Sociaal Raadsvrouw binnen de gemeente. Ook
daar kan een burger een afspraak mee maken. Zij kan mensen namelijk ook informeren
over dit soort zaken. Corry geeft aan dat in verband met de wet op de privacy er geen informatie over anderen aan haar verstrekt wordt. Wel kan door de betreffende burger een
afspraak gemaakt worden en kan Corry als onafhankelijk cliënt-ondersteuner daarbij
aanwezig zijn. Ook kan er iemand van MEE bij een dergelijk gesprek aanwezig zijn.
• Er worden hoge eisen gesteld aan zelfredzaamheid in deze maatschappij. Hoe actief is
de gemeente in het zoeken en ondersteunen van mensen die vanuit zichzelf niet voldoende in staat zijn om hulp in te roepen terwijl ze in een benaderde situatie zitten?
• In het Meerjarenbeleidsplan is aangegeven dat gemeente integraal bezig wil zijn. Met
dat idee zou er een koppeling moeten zijn tussen de Participatiewet en het armoedebeleid. Hoe is deze koppeling in het plan voor de Participatiewet gemaakt?
• Gevraagd wordt naar duidelijkheid wat wel en niet lukt binnen de Participatiewet. Ada
vraagt of Manon aan kan geven wat zij geregeld zou willen zien zodat zij haar werk beter
kan doen.
De voorzitter zal ook de re-integratiecoach, Jeroen Vriend, uitnodigen voor de bijeenkomst
over de Participatiewet.
•

Een van de primaire taken van de Adviesraad Sociaal Domein is om op zoek te gaan naar
hoe zaken in elkaar steken. De enige manier om te begrijpen hoe dit soort ingewikkelde processen in elkaar steken, is stap voor stap door processen te gaan.
De genoemde punten worden door de voorzitter teruggekoppeld aan Manon Tijsen.
3. Terugkoppeling input ASD’s uit de regio waar Landsmeer mee samenwerkt
Margot geeft aan dat verschillende leden van de Adviesraad diverse keren aanwezig zijn
geweest bij bijeenkomsten geïnitieerd door de regio. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dan
aan de aanwezigen advies gevraagd over bijvoorbeeld de aanbesteding van trapliften, Wmozaken als rolstoelen, AOV, leerlingenvervoer, woonvisie voor gehandicapten en dergelijke.
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Vervolgens komt daar nooit een terugkoppeling van.
Op deze zaken volgt dan een regionaal advies, en daarna neemt iedere deelnemende gemeente zijn eigen besluit. De Adviesraad Sociaal Domein ontvangt het definitieve advies ook
niet terwijl zij wel een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit advies.
De beleidsmedewerkers zouden dit terug moeten koppelen. Dit zou moeten worden meegenomen in het proces. Hilda brengt dit in het beleidsoverleg onder de aandacht bij de beleidsmedewerkers. De Adviesraad Sociaal Domein zou dit graag met terugwerkende kracht
ontvangen.
4. Mededelingen/ingekomen post
Fenna heeft een mail gestuurd waarin zij de leden van de Adviesraad Sociaal Domein vraagt
of iemand wil meewerken aan een ongevraagd advies over de klantgerichtheid en klantvriendelijkheid van het Middelpunt. Geen van de leden heeft daarop gereageerd.
De voorzitter stelt dat het, in algemene zin, zo niet zou moeten gaan. Het is de bedoeling, als
er een ongevraagd advies nodig is, om dit eerst tijdens een vergadering van de Adviesraad
Sociaal Domein te bespreken. De voorzitter zal, tijdens de volgende reguliere vergadering,
aan Fenna vragen wat hieraan ten grondslag ligt en daarbij aangeven dat procedureel zaken
eerst tijdens een vergadering aan de orde moeten komen.
Margot heeft de concept notulen van de Seniorenraad ontvangen. Er staan geen bijzonderheden in die van belang zijn voor de Adviesraad Sociaal Domein, behalve dat een aantal leden aangeven met de Seniorenraad te willen stoppen.
Hilda meldt dat de wethouder heeft aangegeven de ASD zeer erkentelijk te zijn voor het advies inzake het concept Meerjarenbeleidsplan. De reactie van het college op het advies volgt
eind deze week of begin volgende week. De ‘benen op tafel’ sessie heeft eind augustus
plaatsgevonden. Op 3 oktober aanstaande vindt de beeld- en oordeelvormende sessie
plaats en op 17 oktober aanstaande de besluitvormende sessie. Een en ander wordt ook in
het Kompas aangekondigd.
De reactie van het college inzake de AOV-pas volgt ook binnenkort.
Hilda nodigt de wethouder uit voor de vergadering in november 2019.
5. Notulen 14 augustus 2019
Tekstueel en naar aanleiding van:
Blz. 4:
Agendapunt 4, laatste zin tweede alinea: ‘boekje’ vervangen door ‘boekjes’.
Agendapunt 6, laatste zin ‘raad’ vervangen door ‘gemeenteraad’.
Blz. 5:
Aan de zin ‘omdat de raad dat niet nodig vond’ toevoegen ‘omdat het via de programmabegroting en de jaarrekening ingezien kan worden’.
De notulen worden hierna vastgesteld.
Met betrekking tot de actielijst:
De cijfers zijn op de website in te zien op het ‘planning en control’ portaal.
Met betrekking tot een overzicht met klachten geeft Hilda aan dat er momenteel geen overzicht met klachten wordt bijgehouden. Er zal wel weer een klachtenregistratie komen, maar
het is niet bekend wanneer dit zal zijn. Enige discussie ontstaat of dit wel of niet verplicht is.
Gemeente Landsmeer verplicht leveranciers wel om een klachtenprocedure te hebben. Afgesproken wordt om dit onderwerp te agenderen zodra er een nieuwe Teammanager Sociaal Domein is aangesteld.
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Inzake de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over indiceren geeft Hilda aan dat de
verordening nog niet is aangepast omdat gemeente in regionaal verband in afwachting is van
de voorgenomen wetswijziging.
De actielijst wordt aangepast.
6. Rondvraag
De voorzitter geeft aan dat er in het Kompas een cultuurbijeenkomst is aangekondigd. Heeft
dit enig raakvlak met de Adviesraad Sociaal Domein? Gaat er iemand van de ASD naartoe?
Wellicht wordt hier met cultuur verwezen naar kunst. Het is een beetje een krappe definiëring
van cultuur in deze samenleving. Ellen gaat er naartoe, Margot misschien.
In het collegeprogramma 2018/2020 wordt aangegeven dat de gemeente een cultuurvisie
gaat ontwikkelen. Dit behelst een uitgebreidere definiëring van cultuur.
In het kader van de ‘Nieuwe Landsmeerders’ wordt op 30 oktober aanstaande een maaltijd
georganiseerd. Allerlei culturen zijn daar vertegenwoordigd. Iedereen is welkom.
Corry geeft aan dat Fenna in haar mail verwijst naar de opening van De Keern. Waarschijnlijk bedoelt ze hiermee de opening van ‘De zoete inval’. Dit is op 24 september aanstaande.
Het is niet bekend hoe laat. Dat is niet iets van de gemeente.
Naar aanleiding van alle vragen in het vorige verslag van de Adviesraad Sociaal Domein
wordt afgesproken dat de voorzitter de vragen per onderwerp uit de diverse beleidsvelden
zal bundelen. Op een later moment kan dan een verdeling plaatsvinden van wie de informatie opzoekt. Op die manier vergroten de leden ook hun eigen deskundigheid.
7. Afsluiting
De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 23 oktober 2019 om 19.30 uur. Deze
vergadering zal geheel gewijd zijn aan de Participatiewet.
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Actielijst
Nr.
1

Datum
20 februari 2019

2

18 september 2019

3

18 september 2019

4

18 september 2019

5

18 september 2019

6

18 september 2019

7

18 september 2019

8

18 september 2019

9

18 september 2019

Actie
Opstellen conceptadvies inzake regelgeving voor mensen met een handicap bij
verkiezingen
Doorgeven bij de gemeente dat de oktobervergadering van de ASD is verschoven
naar 23 oktober 2019
Vragen en opmerkingen inzake de Participatiewet terugkoppelen aan Manon Tijsen
Armoedebeleid nakijken inzake bijzondere
voorzieningen
De re-integratiecoach, Jeroen Vriend, uitnodigen voor de bijeenkomst over de Participatiewet in oktober
Vragen om terugkoppeling (met terugwerkende kracht) van de adviezen uit de regionale bijeenkomsten inzake:
- Aanbesteding trapliften
- Wmo-zaken als rolstoelen
- AOV
- Leerlingenvervoer
- Woonvisie voor gehandicapten
Wethouder Elfferich uitnodigen voor de
vergadering van de ASD in november 2019
Agenderen klachtenregistratie (nadat nieuwe Teammanager Sociaal Domein is aangesteld)
Bundelen van de vragen uit de notulen van
14 augustus 2019 per beleidsveld
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Verantwoordelijke
Kees
Hilda
Kees
Corry
Kees
Hilda

Hilda
Margot
Kees

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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