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Notulen 
 
Datum  : 20 maart 2019 
Plaats  : Gemeentehuis Leiderdorp, Zaal 4 
Aanvang : 15:00 uur 
Einde  : 17:00 uur 
 
 
Aanwezig:  Hein van der Zande (voorzitter), Jan van Gorp. Babs Banning (vice voorzitter), 
Wies Dahmen, Matthijs Landsmeer en Astrid Selier (notulen) 
Afwezig met bericht: Herman de Kievith,  
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Hein opent de vergadering en stelt de agenda vast. Alle leden worden welkom geheten. 
 

2. Bijpraten Beleidsmedewerker Hanneke Schottert 
Hanneke is in verband met vakantie niet aanwezig. Pieter is niet bereikbaar. 

 

3. Notulen en actielijst 20 februari 2019 
Tekstueel zijn er geen aanmerkingen. 
Inhoudelijk: CBR rijbewijskeuringen, het gaat erg traag. Er heerst onvrede en er is veel 
onduidelijkheid. De vraag is of de gemeente hier mee te maken heeft. De gemeente heeft 
hier geen invloed op. Er zijn vele berichten in het nieuws geweest en men beloofd 
beterschap en daar wordt achter de schermen ook aan gewerkt.  
 
Notulen is goedgekeurd en wordt gepubliceerd op de website. 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken map 
Hein is weer aanwezig en pakt zijn taken weer op. We bedanken Babs voor het waarnemen 
van de voorzitterstaak.  
De afspraak met Jessica is gemaakt en Hein zal kennis met haar maken.  
 
Babs loop nog door de ingekomen stukkenmap en zal de stukken archiveren. Hier is ze nog 
niet aan toegekomen. 
 
Babs: er is een gesprek geweest met Janine de Vries / Incluzio. Het was een prettig gesprek. 
Wies heeft hier een verslag van gemaakt en wordt nog door Babs nagekeken voordat deze 
wordt verspreid. Er worden verbindingen gelegd tussen de medewerkers en de Leiderdorpse 
bewoners. Er komt een sociale kaart. Daarna zijn ze bij DWARS geweest onder begeleiding 
van de vrijwilligers coach. Ze hebben zich zelf voorgesteld. Het was een goede bijeenkomst.  
Welzijn op recept is volgens Matthijs bij de huisartsen nog niet ingedaald, hierover gaat hij 
met de huisartsen in gesprek.  
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Babs vraag bij Janine na of de gegevens van pluspunt nog kan achterhalen of dat wij daar 
nog een rol in kunnen spelen 
 
Jan is een buurthuis aan het oprichten bij Velocitas in samenwerking met Incluzio (Robert 
van Egmond – buurtcoach). De activiteiten zullen gericht zijn op ouderen. Er wordt een 
enquête uitgevoerd naar de behoefte van de bewoners in de wijk, het idee is dat 
sportverenigingen een omslag moeten maken naar ook welzijnsactiviteiten. Jan zoekt nog 
een vrijwilliger om hierin mee te doen.  
 
 

5. Discussiestuk Adviesraad Sociaal Domein – voorbereiding gesprek met de wethouder; 
 25 maart 2019 
Aanstaande maandag spreekt de raad met de wethouder. De raad heeft aan de adviesraad 
een brief gestuurd als reactie op het discussiestuk Adviesraad Sociaal Domein.  
Hein wil de brief nu in de vergadering niet inhoudelijk bespreken. Lees de brief nog eens 
door en noteer vragen. We kunnen de wethouder volgende week om een toelichting vragen. 
De raad heeft daarna dan de tijd om een goede reactie te formuleren. Het tempo moet er 
wel in blijven want de raad wil niet ingehaald worden door de realiteit. 

 
6. Voorlopige Taakverdeling onderwerpen  

 

Onderwerpen Verantwoordelijk 

Jeugd Babs 

Ouderen Wies 

Cultuur  Hein 

Sport  

Werk en Inkomen Jan - Wies 

Armoede  

Welzijnsopgave Jessica? 

Vrijwilligerswerk Wies 

 
 

7. Jaarverslag 2018 – stand van zaken 
Het jaarverslag is dankzij een fijne samenwerking onderling tot stand gekomen. Aanstaande 
maandag wordt deze aan de wethouder aangeboden. Na afloop is het Leiderdorps Weekblad 
aanwezig voor een stukje en foto. 
 
We sturen ook een digitale versie naar de voorzitters van de regionale adviesraden 
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8. Vergaderschema 
 

April 17 april 15.00 uur 

Mei 23 mei 10.00 uur 

Juni 20 juni 10 uur   
13.00 uur Incluzio - Sterrentuin 

Juli 25 juli 10 uur 

Augustus zomerreces 

September 26 september 10 uur 
13.00 uur Incluzio - Sterrentuin 

oktober 31 oktober 10 uur 

november 28 november 10 uur 

 
 

9. Rondvraag 
Jan: Geconstateerd is dat de gemeente ondersteunt crowdfunding van het plaatsen AED. 
Ophangen moet door een professional gebeuren anders vervalt de garantie. Jan vraagt zich 
af hoeveel mensen kunnen deze kunnen gebruiken? Hiervoor moet je gecertificeerd zijn, 
cursussen kosten 70 euro pp. En deze moet je steeds herhalen anders vervalt de licentie. Is 
het niet nuttig en noodzakelijk dat dit goed beheert wordt vraagt Jan. Deze vraag kunnen we 
aan de wethouder stellen. Wat is de rol van de gemeente? 
 
Astrid formuleert deze vraag op papier en stuur deze naar Hein die maakt er een brief van.  
Concept rondsturen. 
 
Sluiting 
 
Hein sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn positieve bijdrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage :Actiepunten 
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Actiepunt Actie Door wie? 

1. Verslag overleg met Incluzio Wies 

2. 10. Welzijn op recept met de huisartsen in gesprek Matthijs 

3. Judith Lek: uitnodiging bijeenkomst over de 
doorontwikkeling van de Jeugdhulp.  

Babs 

4. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 
2019 . Inventariseren van de op en aanmerkingen 
en als advies doorgeven aan Hanneke.  

Babs 

5. Map ingekomen stukken doorlopen en archiveren Babs 

6. Bijpraten maatschappelijke opvang en 
maatschappelijke zorg: Hanneke heeft Esmé 
uitgenodigd voor de vergadering 23 mei 

 

7. Een digitale versie van het jaarverslag (PDF) naar 
de voorzitters van de regionale adviesraden 
mailen 

Hein en Babs 

8. Astrid formuleert de vraag over de AED op papier 
en stuur deze naar Hein die maakt er een brief 
van.  
Concept rondsturen. 
 

Astrid 

9. Voedselbank Wies 

10. 20 juni 10 uur – 13.00 Incluzio 
Lunch in het Park, vooraf bestellen door Astrid, 
wat wil iedereen en 12.00 uur 

Astrid 

 


