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Notulen
Datum
Plaats
Aanvang
Einde

: 17 april 2019
: Gemeentehuis Leiderdorp, Zaal 4
: 15:00 uur
: 17:00 uur

Aanwezig: Hein van der Zande (voorzitter), Jan van Gorp, Babs Banning (vice voorzitter),
Wies Dahmen, Matthijs Landsmeer en Astrid Selier (notulen)
1. Opening en vaststellen agenda

Hein opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. We zijn wederom compleet
en dat is erg prettig.
2. Bijpraten beleidsmedewerker Hanneke Schottert

Hanneke heeft gisteren een toelichting gemaild naar aanleiding van het gesprek met de
wethouder. Hanneke licht toe dat de regionale samenwerking nog in oriënterende fase zit.
Antwoorden geven op de vragen daarover is nog te vroeg en komt in een later stadium.
Er is nog niks over besloten.
In het kader van het sociaal domein er komen 2 belangrijke beleidsstukken aan; het
minimabeleid en de participatie wet. Op korte termijn is hier advies op nodig (voor of direct
na de zomer). Daarnaast komt er ook een cultuur en een sport nota. We moeten kijken of de
raad voldoende uitgerust is op alle beleidsterreinen. Er kan ook een constructie worden
bedacht of de adviesraad Leiden de raad hierin kan ondersteunen. Hanneke maakt een
overzicht wat er aankomt en wanneer. Astrid stuurt Hanneke een overzicht van de
taakverdeling.
De volgende keer is Esmee ook uitgenodigd, we spreken dan over het thema beschermd
wonen.
Peter de Laaf is het aanspreekpunt voor de participatie wet en Simone Berk heeft het
minima beleid in haar pakket.
Wies vraagt wat er bedoel wordt met directe expertise? Hanneke legt uit dat iemand is met
achtergrond en ervaring breed op de gevraagde beleidsterrein. De raad vindt
onafhankelijkheid erg belangrijk. We zien in andere raden dat er leden zijn met advies
bureaus.
Er is een brief gestuurd naar de voorzitter Yasmine Tel met de vraag om met elkaar van
gedachten te wisselen. Hierover is een afspraak gemaakt.
1

W

Wmo-adviesraad
Leiderdorp

Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
Postbus 35
www.wmoadviesraadleiderdorp.nl

2350 AA Leiderdorp
www.wmoadviesraadleiderdorp.nl
De regeling Wmo adviesraad Leiderdorp is achterhaald, deze word zo snel mogelijk
omgebouwd. Hanneke houdt de raad hierover op de hoogte. Dan moet dit worden
aangekondigd, en de daaruit volgende acties moeten worden ondernomen.
Incluzio wil meer doen met dementie vriendelijke gemeente, er worden oriënterende
gesprekken gevoerd met gemeentes die hier al mee werken. De gemeente gaat hier samen
met Incluzio in optrekken.
De koningsspelen: worden niet ondersteunt. De raad vind dit jammer. Hanneke is hier niet
bij betrokken geweest. Ze zal bij haar collega’s navraag doen. Incluzio heeft de school
directeuren uitgenodigd en men is er niet verder mee gekomen. De raad wil hier wel meer
info over krijgen. Dit onderwerp zetten we op agenda overleg met Incluzio (concept zie
bijlage 1.)
3. Notulen en actielijst maart 2019

Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen aanmerkingen.
Notulen is goedgekeurd en wordt gepubliceerd op de website.
4. Mededelingen en ingekomen stukken map

De map moet nog worden opgeruimd, Babs zal dat nog doen. Astrid gaat er ook naar kijken.
Matthijs: De nationale diabetisch challenge staat weer voor de deur. Twee praktijken doen
mee in samenwerking met Incluzio. Zij zijn gevraagd om vrijwilligers te verwerven. Dit is wel
een probleem. Het onderwerp vrijwilligers zullen we op de agenda zetten voor het volgende
overleg met Incluzio op 20 juni aanstaande.
Wies: 14 mei is de Europese dag van de beroerte. Alrijne geeft voorlichting over voorkomen
en er wordt bloed geprikt. de patiëntenvereniging staat er ook. Hersenletsel.nl
5. Adviesraad Sociaal Domein – nabespreken gesprek met de wethouder 25 maart 2019 (zie

verslag)
Geen aanvullingen, het verslag kan worden verstuurd naar de gemeente.
6. Reactie van het college op Beleidsregels WMO 2019

Het stuk is door iedereen gelezen. We gaan via de mail nog reageren voor 22 april naar Hein.
Hein zal dit verder afhandelen.
7. Toekennen huishoudelijke hulp

Wies heeft een kranten artikel gemaild naar de leden en vroeg zich af hoe het hier in
Leiderdorp is geregeld? Het is een landelijk probleem, theorie en praktijk lopen enorm uit
elkaar. De raad heeft geadviseerd over de beleidsregels, hier gaan we alsnog een keertje
naar kijken met dit onderwerp in gedachten.
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Houdt de gemeente toezicht op de uitvoerende organisaties?

8. Taakverdeling onderwerpen – welk expertise missen we

De lijst wordt verder uitgewerkt en aangevuld
(beleids) onderwerpen
Jeugd en onderwijs
Ouderen
Cultuur
Communicatie
Sport
Werk en Inkomen
Armoede
Welzijnsopgave
Vrijwilligerswerk
Vluchtelingenwerk
Huisvesting (contingent)

Verantwoordelijk
Babs en Matthijs
Wies en Matthijs
Hein
Hein en Astrid
Jessica en Hein
Jan en Wies
Jan en Wies
Jessica en Hein
Jessica
Hein
Wies en Babs

De vraag is of deze lijst nu volledig is. Astrid zal de lijst naar Hanneke mailen en vragen of
deze compleet is. Zoals het er nu naar uit ziet is het werven van nieuwe leden op dit moment
niet noodzakelijk. Maar dat is afhankelijk van het antwoord van Hanneke. We houden wel de
ogen open.
9. Rondvraag

Babs kan niet naar het regio overleg 17 mei; wie kan Babs vervangen? Helaas kan niemand
haar vervangen. We wachten de agenda af en laten een keertje verstek gaan als de agenda
dat toelaat.
Sluiting
Hein sluit de agenda en bedankt een ieder voor zijn/haar actieve inbreng.

Bijlage 1: Agenda overleg met Incluzio 20 juni 2019
Agenda bespreking met Incluzio
- Sociale kaart
- Werven vrijwilligers
- Koningsspelen
- ZHN
- Knooppunt ketenzorg
- Dementie vriendelijke gemeente
- Week van de eenzaamheid
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Bijlage 2: Actiepunten
Actiepunt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Actie
Gespreksverslag versturen naar de gemeente
10. Lijst met beleidsterreinen mailen naar Hanneke
11. Welzijn op recept met de huisartsen in gesprek
Vervanging regio overleg 17 mei
Map ingekomen stukken doorlopen en archiveren
Een digitale versie van het jaarverslag (PDF) naar
de voorzitters van de regionale adviesraden
mailen
Astrid formuleert de vraag over de AED op papier
en stuur deze naar Hein die maakt er een brief
van.
Concept rondsturen.
20 juni 10 uur – 13.00 Incluzio
Lunch in het Park, vooraf bestellen door Astrid,
wat wil iedereen en 12.00 uur

Door wie?
Astrid
Astrid
Matthijs
Babs
Hein en Babs

Astrid

Astrid
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