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Notulen 
Datum  : 16 januari 2019 
Plaats  : Gemeentehuis Leiderdorp, Zaal 5 
Aanvang : 15:00 uur 
Einde  : 17:00 uur 
 
Aanwezig: Babs Banning (vice voorzitter), Jan van Gorp, Matthijs Landsmeer en Astrid Selier 
(notulen) 
Afwezig met bericht: Herman de Kievith, Hein van der Zande (voorzitter) 
Afwezig zonder bericht: Wies Dahmen 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Babs opent de vergadering en heet de leden welkom. De mededelingen en ingekomen 
stukken worden later besproken zodat Hanneke weer door kan met haar werkzaamheden na 
aankomende agendapunt. 
 

2. Bijpraten met Hanneke Schottert; beleidsmedewerker Leiderdorp over het Welzijnswerk – 
Incluzio  
Incluzio is nu echt gestart in de sterrentuin en ze worden gevonden door de inwoners.  
Op 21 februari aanstaande staat er een overleg op de agenda met Incluzio om 13.00 uur op 
het gemeentehuis. Babs vraagt wie hierbij aanwezig zijn. Alle leden en Hanneke wordt ook 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Astrid zal een agenda maken, wel een verzoek om zelf 
een verslag te maken in verband met de afwezigheid Astrid. Jan biedt aan om een verslag te 
maken. 

 
We praten verder over het onderwerp Jeugdhulp; we spreken af om Judith Lek uit te 
nodigen voor de volgende vergadering 20 februari aanstaande. 
 
Hanneke meldt dat de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning eraan komen. Het stuk 
is aangepast op dubbele informatie en is leesbaarder gemaakt. Hanneke verwacht dat het 
eind februari klaar is en dan stuurt ze het naar Astrid. Die stuurt het weer door naar de 
leden. 
 
Babs vraagt welke agendapunten we kunnen verwachten in 2019 – Hanneke zal de volgende 
keer hier meer over melden. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken map  
Babs is bij Hein op ziekenbezoek geweest, Hein is aan het revalideren en het gaat goed met 
hem. Bezoek graag vooraf afspreken.  
 
Regio voorzitters overleg januari – Babs neemt dit waar.  
 
 



W  
 
  
 Postbus 35 

   2350 AA Leiderdorp 
  www.wmoadviesraadleiderdorp.nl  

 
Postbus 35 

2350 AA Leiderdorp 
www.wmoadviesraadleiderdorp.nl 

 

Wmo-adviesraad 
Leiderdorp 

 
 
Babs en Astrid zijn begonnen met het jaarverslag 2018. Het eerste concept wordt binnenkort 
toegestuurd aan de leden. 
 
Rolstoelen Winkelhof: er is een vraag vanuit Angelique Beekhuizen of we iemand kennen die 
wil toetreden als bestuurslid. Jan is hierover in gesprek. We kijken uit naar een jonger lid die 
tijd heeft hier voldoende aandacht aan te besteden.  
 
Interview Leiderdorps weekblad – dit wordt in gang gezet door Babs en Wies. 
 
Babs heeft in de jury gezeten voor de vrijwilligersprijs. De groep komt nog een keer bij elkaar 
om te evalueren. Met name de aanmeldingsformulieren waren wat onduidelijk.  
Babs kwam een jongerenwerker tegen en zij gaat een afspraak met hem maken om te 
praten over het jongerenwerk.  
 
Matthijs hoort dat er veel problemen zijn rondom de rijbewijskeuringen bij het CBR. Matthijs 
vraagt waar dit thuis hoort. Dit is een onderwerp die we terug laten komen de volgende 
vergadering om met Hanneke te bespreken. 
 
Ons is ter oren gekomen dat de voedselbank problemen met de uitgifte van pakketten, zij 
kunnen geen gezinnen bereiken. Dit onderwerp staat ook op de agenda om de volgende 
keer met Hanneke te bespreken. 
 
Ingekomen stukken: 
In de map ingekomen stukken staan de volgende documenten: 

• Gevraagd advies inzake beleidsplan armoedebeleid 2019-2022, ‘Meedoen door Maatwerk’. 
              Uitgebracht d.d. 30 november 2018 door de Adviesraad WMO/Jeugd Leiden 

• Beleidsplan meedoen door maatwerk Armoedebeleid  

• Hardheidsclausule 
De stukken zijn niet besproken en komen de volgende keer terug op de agenda. Een verzoek 
aan de leden om niet zelf stukken in de map te plaatsen maar te mailen naar Astrid. 
Regio visie conceptreactie staat ook in de map, niet duidelijk is de herkomst en status van dit 
stuk. 
 

4. Notulen en actielijst 20 november 2018 
Notulen is goedgekeurd en wordt gepubliceerd op de website. 
 
Jan meldt dat het functieprofiel dat hij heeft gemaakt niet in de Dropbox staat.  Astrid heeft 
dit opgezocht en heeft het document gevonden in de map > Leden onder de naam “Profiel 
lid”. Er staan diverse concepten in. Welke is de juiste en is het nog in de concept fase? 
 
Terugkoppeling Jan - 12 november politiek forum over de jeugdhulp. 
In het sociaal domein moet maatwerk worden geleverd. Er moet een hardheidsclausule 
worden ingevuld dat er kan worden ingegrepen door B&W. Het was een interessant 
bijeenkomst. De hardheidsclausule staat in de map ingekomen stukken. 
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5. Discussiestuk Adviesraad Sociaal Domein 

Astrid verstuurt het stuk als het klaar is naar Hanneke en deze stuurt het door naar 
Angelique. Dit is een bespreekpunt voor het volgende overleg. Het overleg met Angelique  
Beekhuizen (Wethouder) is nog niet ingepland maar de afspraak zal worden gemaakt als dit 
stuk en het jaarverslag 2018 af zijn. 
 

6. Taakverdeling onderwerpen 
We spreken af dat we een lijst met onderwerpen maken (zie Dropbox). We gaan de 
onderwerpen verdelen zodat een ieder leading is per onderwerp en de voorgang in de gaten 
houdt en zo nodig de overige leden hierbij betrekt. Daarnaast moet de leader het onderwerp 
op de agenda houden, is verantwoordelijk voor het bewerken van de stukken in de Dropbox, 
en is op de hoogte van regio overleggen en evenementen over het onderwerp. 
 
Naar aanleiding van dit agendapunt: Mathhijs heeft een inventarisatie en onderzoek gedaan 
naar de samenwerking van de eerste lijn (huisartsen, jeugdartsen, Incluzio, SMT e.d.) en hoe 
deze samenwerking versterkt kan worden. Matthijs is op zoek naar een opening om dit 
onderwerp te lanceren. Dit punt komt terug op de agenda van 21 februari. 

 
7. Jaarverslag 

Babs en Astrid werken aan het concept jaarverslag. Nadat ook Hein ernaar heeft gekeken 
komt het eerste concept richting de leden. 

 
8. Rondvraag 

 
Sluiting 
 

Actiepunt Actie Door wie? 

1. Verslag maken overleg met Incluzio Jan 

2. 9. Agenda maken overleg Incluzio / check ruimte Astrid 

3. Judith Lek uitnodigen volgende vergadering Astrid 

4.  Gesprek met Wethouder inplannen Astrid 

5. Concept sociaal domein definitief maken Babs en Hein 

6. Definitieve stuk mailen naar Hanneke Astrid 

7. Concept jaarverslag 2018 Babs en Astrid 

8. Interview Leiderdorps Weekblad Babs en Wies en 
Hein 

9. Rijbewijskeuringen CBR Matthijs 

10. Voedselbank Wies 

11. Concept document Profiel Lid Jan 

12. Onderwerpen lijst maken en aanvullen Astrid 

 
 
 


