NOTULEN van de openbare vergadering van de Wmo-raad van de gemeente
Landsmeer, gehouden op 20 januari 2016 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te
Landsmeer.

Aanwezig:
Leden:

Marjan Huisman, Daniëlla Krijger, Kees Persoon, Corry Stellema,
Ada van Toorenenburg

Gemeente:

Marit Kamerman en wethouder Richard Quakernaat (20.00-21.00 uur)

Voorzitter:

Margot Witteveld

Afwezig, mk:

Nel Klaasse Bos

Notulist:

Margreet Steenwinkel (MKW secretariaatsservices)

1.

Opening en vaststelling agenda

Margot opent de vergadering om 19.35 uur en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
2.

Mededelingen

Margot stelt voor de punten te bepalen die straks met wethouder Quakernaat besproken zullen worden.
Besloten wordt het voorstel van de Wmo-raad voor de overgang naar een participatieraad
kort te introduceren. De belangrijkste punten worden op die manier nog eens extra onder de
aandacht gebracht. Vervolgens zal de wethouder om zijn reactie worden gevraagd.
3.

In- en uitgaande post

In:
- 05-12-2015 - mail Marit Kamerman
• Memo over situatie van TSN
- 12-12-2015 - mail Corry Stellema
• Declaratieformulier externe vergaderingen over 2015 Wmo-raad
- 24-12-2015 - mail Marit Kamerman
• Vastgesteld Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016
- 24-12-2015 - mail Marit Kamerman
• Uitnodiging om als toehoorder aanwezig te zijn bij de raadsvergadering op donderdag
14 januari 2016 waarbij in de beeldvormende sessie de 3D-kwartaalrapportage wordt
besproken
- 14-01-2016 - mail Marit Kamerman
• Samenwerkingsagenda Wmo 2016
Uit:
- 15-01-2016 - mail aan wethouder Quakernaat en beleidsmedewerker Kamerman
• Notitie 'Van Wmo-raad naar AdviesRaad Sociaal Domein in Landsmeer?!'
4.

Terugkoppeling externe bijeenkomsten
• Raadsvergadering 14 januari 2016 – bespreking 3D-kwartaalrapportage in beeldvormende sessie (Corry, Nel en Kees)
Dit agendapunt is niet behandeld.
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5.

Samenwerking Wmo-raad versus gemeente/van Wmo-raad naar AdviesRaad
Sociaal Domein

In aanwezigheid van wethouder Richard Quakernaat en Marit Kamerman
Ada geeft in een korte introductie belangrijke punten aan uit het document 'Van Wmo-raad
naar AdviesRaad Sociaal Domein in Landsmeer?!':
het belang van de inwoners van Landsmeer staat centraal;
de adviesraadsleden werken vanuit deskundigheid;
bij de integrale beleidsvoorbereiding en de gevraagde en ongevraagde advisering wordt
uitgegaan van dwarsverbanden tussen de domeinen;
de adviesraad stelt zich proactief op naar de portefeuillehouder Sociaal Domein;
de adviesraad verwacht op de hoogte te worden gehouden van lokale en regionale ontwikkelingen;
de adviesraad onderhoudt goede contacten met alle geledingen van de Landsmeerse
samenleving om signalen, wensen en initiatieven te kunnen oppikken
de adviesraad onderhoudt goede, informatieve contacten met de politieke partijen uit de
gemeenteraad van Landsmeer.
Wethouder Quakernaat heeft dezelfde belangrijke punten uit het document gelezen en kan
zich daar op enkele onderdelen na in vinden. AdviesRaad Sociaal Domein is een goede
naam.
Onder 'missie' wordt gesproken over beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Uitvoering is echter
een zaak van de gemeente. Het is niet de taak van de adviesraad om de uitvoering te controleren. Via signalen, bijvoorbeeld uit de samenleving, kan de adviesraad terugkoppeling
geven op de uitvoering. Bij de beleidsvoorbereiding is de adviesraad uiteraard betrokken.
Ada merkt op dat de adviesraad na wil gaan of de doelen die voor het beleid zijn vastgesteld
ook worden behaald. Daar is de term 'uitvoering' aan gegeven.
Na overleg wordt besloten de zin aan te passen zodat het woord 'uitvoering' niet tot verwarring kan leiden. '(…) integrale beleidsvoorbereiding en -uitvoering (…)' wordt '(…) integrale
beleidsvoorbereiding en -evaluatie en tussentijdse signalering'.
Wethouder Quakernaat vraagt wat het doel is van het onderhouden van contacten met politieke partijen. Het risico is dat de adviesraad zich in een politieke positie geplaatst ziet terwijl
de adviesraad het college adviseert.
Kees en Marjan geven aan dat de politieke partijen uit de raad nogal eens informatie komen
halen bij de Wmo-raad over specialistische onderwerpen. .
Wethouder Quakernaat wijst op het proces. Na de voorbereiding door het college en de advisering door de adviesraad wordt het beleidsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd ter
besluitvorming. Als een advies van de adviesraad door het college niet wordt overgenomen
dan wordt dat gefundeerd gedaan. De gemeenteraad kan dat ook zien. Het gevaar bestaat
dat politieke partijen proberen hun mening te laten steunen door de adviesraad.
De Wmo-raad begrijpt deze zorg, maar stelt dat het geven van informatie belangrijk is.
Besloten wordt de zin '(…) indirecte lijn met de gemeenteraad (…)' op pagina 2 te vervangen
door '(…) contact met de gemeenteraad (…)'.
Marjan stelt dat in het huishoudelijk reglement in ieder geval duidelijk moet komen te staan
dat als een adviesraadslid tot de gemeenteraad toetreedt dat betekent dat hij/zij uit de adviesraad stapt.
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Wethouder Quakernaat denkt dat het beter is niet vast te leggen dat er met een integraal beleidsmedewerker of met drie afzonderlijke beleidsmedewerkers gewerkt zal worden, zoals de
figuren aangeven. Marit is nu het aanspreekpunt voor de Wmo-raad en zal dat ook voor de
adviesraad zijn. Bij de onderwerpen Jeugd en Participatie schuiven respectievelijk Marjon
van der Ven (interim) en Nelleke Tooren aan. .
Ada vindt dat jammer. Gezien de dwarsverbindingen tussen de domeinen zou er iemand
moeten zijn met overzicht over het geheel. Het streven moet zijn naar een horizontale lijn
door de drie domeinen heen.
Wethouder Quakernaat legt uit dat de gemeente werkt met specialisten die de integraliteit
van hun vraagstukken bekijken. De specialisten worden ook al meer en meer bij elkaar gebracht. Niet alles is direct domeinoverstijgend, maar de tijd moet gaan uitwijzen wat de beste
manier van werken is.
Marjan denkt dat een meer programmatische werkwijze, dus horizontaal door de domeinen
heen, het streven moet zijn.
De wethouder geeft aan dat Landsmeer nog niet zover is, het is wel het gewenste eindplaatje.
De term integraal beleidsmedewerker Sociaal Domein zal vervangen worden door beleidsmedewerker Sociaal Domein.
Wethouder Quakernaat vraagt hoe de Wmo-raad de overgang naar de adviesraad ziet met
het oog op de vertegenwoordiging van andere (advies)raden.
Ada en Kees geven aan dat er verschillende mogelijkheden zijn: vertegenwoordigers uit de
verschillende (advies)raden en platforms bij elkaar brengen in de adviesraad of leden van de
adviesraad als linking pin bij de andere (advies)raden en platforms. Over de best werkbare
vorm en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden moet verder worden nagedacht. De
adviesraad moet in ieder geval goed kunnen functioneren en niet te groot worden.
Wethouder Quakernaat denkt dat een adviesraad van circa acht personen waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn een goed werkbare organisatie oplevert.
Dit onderwerp komt later voor bespreking terug.
Marit laat weten dat in kaart wordt gebracht welke (advies)raden, platforms en dergelijke er
zijn. Zij neemt daarbij ook de namen van contactpersonen op. Actie Marit
De verordening die uit 2010 stamt, zal ook aangepast moeten worden. Dat staat voor de
tweede helft van dit jaar op de agenda en zal stap voor stap invulling krijgen.
Margot licht toe dat de Wmo-raad ook zaken op papier heeft gezet voor de verordening.
Marjan zal dat aan Marit sturen. Actie Marjan
Samenwerkingsagenda
Marjan vraagt wat de aanduiding 'ter informatie' inhoudt.
Wethouder Quakernaat licht toe dat dit stukken zijn waarbij de Wmo-raad niet om advies
wordt gevraagd, omdat dat in het proces niet nodig is, denk aan kwartaalrapportages.
De Wmo-raad zou wel ontwikkelingen kunnen signaleren die aandacht behoeven en kan die
dan aan het college aangeven.
Wethouder Quakernaat geeft desgevraagd aan dat geprobeerd zal worden de stukken voor
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het eerste kwartaal van de samenwerkingsagenda data mee te geven en dat ook voor het
begin van het tweede kwartaal te doen.
Ada geeft aan dat een dergelijke tijdsplanning gewenst is voor het inplannen van de vergaderingen.
Op een vraag van Marjan geeft de wethouder aan de vergaderingen om en om te zullen bijwonen. Marit zal bij elke vergadering aanschuiven.
Margot refereert aan het klanttevredenheidsonderzoek Middelpunt. De Wmo-raad was niet
bij de voorbereiding daarvan betrokken en dat is jammer.
Wethouder Quakernaat heeft al toegezegd de Wmo-raad bij het volgende klanttevredenheidsonderzoek Middelpunt te zullen betrekken.
De wethouder verlaat de vergadering (21.00 uur).
6.

Notulen Wmo-raad 14 oktober 2015 en 9 december 2015

Notulen 9 december 2015
Pagina 4, punt 5
Marit refereert aan de zin onder 'Er zijn nog enkele vragen:' waar staat 'Margot is van mening
dat er ruim is begroot (…)'.
De rapportage waaraan werd gerefereerd was tot en met het derde kwartaal. In het vierde
kwartaal kunnen nog mutaties plaatsvinden. Er is dus nog geen sprake van het overschot dat
Margot aangaf.
De zin 'Marit vult aan dat het gebaseerd is op (…)' wordt voor de duidelijkheid aangevuld tot
'Marit vult aan dat het budget eigen bijdrage is gebaseerd op de eigen bijdrage van vorig
jaar.'
Marit merkt op naar aanleiding van de opmerking over het werkgeversserviceplatform dat 52
inwoners van Landsmeer in beeld zijn die in aanmerking komen voor plaatsing bij bedrijven.
Zij voegt daaraan toe dat er met de rapportages over het laatste kwartaal van 2015 ook inzicht komt in het aantal mensen in bijvoorbeeld een uitkeringssituatie.
In antwoord op een vraag van Corry licht zij toe dat armoedebeleid onder Sociale Zaken valt
dat nu nog in Waterland ligt. Armoedebeleid zou dus ook naar Landsmeer komen als besloten wordt het sociaal beleid naar Landsmeer te halen.
Kees wijst erop dat in Waterland een document over armoede nog door de raad moet.
Pagina 5, punt 5
Corry vraagt naar het pr-stukje over de Wmo-raad dat in Kompas zou komen.
Marit antwoordt dat bedoeld was dat de Wmo-raad een stukje zou aanleveren en zij zou zorg
dragen voor publicatie in Kompas.
Margot vraagt of Marit de notulen van de afgelopen maanden al op de website heeft geplaatst.
Marit had niet begrepen dat zij de actie moest nemen. Ada stuurt de definitieve versies aan
Marit en Marit zal ervoor zorgen dat ze worden geplaatst. Actie Ada en Marit
De notulen worden gewijzigd vastgesteld.
Notulen 14 oktober 2015
Pagina 2, punt 4 en punt 5:
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Corry wijst erop dat ook zij heeft deelgenomen aan de bijeenkomst over de opzet van de
Woonvisie.
Pagina 2, punt 4:
Op de vraag van Corry verwijst Marit naar de mail die zij heeft gestuurd met uitleg over de
inkoop hulpmiddelen. Onder het kopje Pgb staat hoe wordt omgegaan met onderhoudskosten van door cliënten zelf ingekochte hulpmiddelen, zoals rolstoelen.
Pagina 3, punt 6:
Corry vraagt of het antwoord onder 'Ad vraag 11' klopt. Vloeit het bedrag van € 37.200,00
voor mantelzorgactiviteiten terug naar de algemene middelen? Het heeft toch een bestemming?
Marit wijst erop dat het geen geoormerkt geld is. Als de Wmo-raad andere informatie heeft
dan hoort zij die graag.
Pagina 4, punt 6:
Corry wijst erop dat in 2014 voor het laatst door de gemeente een informatiepakket aan 70plussers is verstrekt. Zij vraagt of de gemeente van plan is dit jaar weer een informatiepakket
te sturen.
Marit neemt dit idee over en zal het ook koppelen aan de ketensamenwerking die op de samenwerkingsagenda staat. Actie Marit
Marjan geeft in overweging een enkel boekje met informatie te ontwikkelen zoals in verschillende stadsdelen in Amsterdam is gedaan.
De notulen worden gewijzigd vastgesteld.
Algemeen
Corry vraagt of Marit de geboekte kosten van de Wmo-raad kan doorgeven. Daarmee kan zij
dan de begroting maken.
Marit antwoordt dat men bezig is het boekjaar af te sluiten. Als dat is gebeurd, komt de informatie naar Corry. Actie Marit
Marit wijst op Right to Challenge dat op de samenwerkingsagenda staat. Over dit wettelijk
vastgelegde recht om de overheid 'uit te dagen' is de nodige informatie te vinden op het internet. De Wmo-raad krijgt het voorlopige uitvoeringsplan toegestuurd met de vraag zich
daarover uit te spreken.
Marit verlaat de vergadering om 21.30 uur.
7.

Jaarverslag 2015

Margot heeft haar opzet voor het jaarverslag rondgestuurd. Zij vraagt de Wmo-raadsleden
hun commentaar binnen twee weken door te mailen. Als er geen commentaar komt, wordt
het jaarverslag als akkoord beschouwd en kan het verder het traject in. Actie allen

8.

W.v.t.t.k. en rondvraag

Corry vraagt of de vergaderingen van de Wmo-raad voor de rest van 2016 ook kunnen worden ingepland.
Ada zegt toe de planning te gaan maken. Actie Ada

5

Corry is blij dat er al veel aan Google Drive is toegevoegd. Zij wil graag weten hoe zij zelf
documenten kan toevoegen.
Daniëlla zal zich daar samen met Corry over buigen. Actie Corry en Daniëlla
9.

Samenstelling agenda volgende vergadering d.d. 17-02-2016

Dit punt is niet besproken.
10. Afsluiting
Margot dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 21.40 uur.
P.m.-lijstje
 Vorming Participatieraad (agenda's 14-10-2015 en verder)
 Participatieplatform
 Tevredenheidsonderzoek
 Training Wmo-raad
 Fusie gemeenten/Wmo-raden andere gemeenten
 Keukentafelgesprekken
 Inkoop
 Jeugdzorg
 Dagopvang en Dagbesteding
 De Keern
 Woonvisie
 Evaluatie Middelpunt (zie ook Monitoring)
 Monitoring (wat wil de Wmo-raad weten) (13-05-2015, 17-06-2015, 14-10-2015, agenda
18-11-2015)
 Participatieve samenleving in Landsmeer (agenda 18-11-2015)
Besproken, nog te vervolgen
 Wet toelage chronisch zieken en regeling compensatie eigen risico (15-04-2015)
 Privacyreglement (15-04-2015)
 Werven leden Wmo-raad Ouderen en Jeugd (vervanging Theo en Axel) (15-04-2015 en
13-05-2015)
 Participatiewet (15-4-2015)
 Communicatie en pr (doorlopend)
 Begroting Wmo (13-05-2015)
 Mantelzorg (17-06-2015 en 16-09-2015))
 Thema debat LOL, bijdrage door Wmo-raad
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