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Notulen
Datum
Plaats
Aanvang
Einde

: 20 juni 2019
: Gemeentehuis Leiderdorp, Zaal 6
: 09.30 uur
: 11.30 uur

Aanwezig: Hein van der Zande (voorzitter), Babs Banning (vice voorzitter), Wies Dahmen,
Jan van Gorp, Jessica Langenhoff en Astrid Selier (notulen)
Afwezig met bericht: Matthijs Landsmeer
Opening en vaststellen agenda
Hein opent de vergadering en heet alle leden en Hanneke Schottert (beleidsmedewerker
gemeente Leiderdorp) van harte welkom. Hein stelt de agenda vast.
1. Bijpraten beleidsmedewerker Hanneke Schottert

• Domeinnaam
De regeling is door het college behandeld, hier komt officieel bericht van.
Adviesraadsociaaldomein.nl moet worden doorgevoerd. Hier moet berichtgeving over
komen met foto e.d. in de krant. Termijn na de zomervakantie in september.
• Opzet minimabeleid – er worden inwoners gezocht die hun verhaal willen doen.
Kennen we mensen die anoniem hun verhaal willen doen? Er zijn er al tien maar gezocht
wordt naar iemand die een chronische ziekt heeft, een oudere of een ZZP’er. De mensen
worden doorgestuurd naar Hanneke
• Hoe is onze betrokkenheid bij het vervolg inzake jeugdzorg nadat de coöperatieve
samenwerking is ontbonden?
Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen. Het is een onderwerp in het politiek forum
volgende week. Specifieke vragen graag via de mail naar Hanneke dan zet Hanneke die door
naar de beleidsmedewerker die hier meer over weet. De gemeente gaat tegen tekorten
aanlopen vanaf 2010.
• Verheldering over raadsbrief AED
Er is een brief gekomen vanuit de gemeente en dit was een helder verhaal. Goed opgepakt.
• Esme van Wijk over beschermd wonen
Wies wil weten of de klaprooskamp of de voorzieningen zijn weggevallen waarom worden
deze maatregelen genomen nu de bevolking vergrijst. Het gaat om beschermd wonen voor
ouderen en doelgroepen.
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Esmee houdt zich bezig met beschermd wonen en opvang van daklozen. De gemeente is hier
van 20121 zelf verantwoordelijk voor (decentralisatie), nu nog niet. Daar wordt nu op
geparticipeerd. Doel is mensen zo laagdrempelig mogelijk wonen in de wijk. Er is een
concept uitvoeringsprogramma waarin staat wat de te nemen stappen en acties zijn. Deze
stuurt Esme toe. Esmee licht dit onderwerp mondeling verder toe.
Esmee heeft een andere baan, het is nog niet duidelijk wie dit onderwerp overneemt.
• Informatie op de gemeente website
De gemeentewinkel is niet gebruiksvriendelijk en up to date, Voorstel is om vanuit Jessica de
punten op papier te zetten, Hein leest mee en daarna wordt het naar Hanneke gemaild.
• Dementie vriendelijke gemeente
Staat op de agenda voor het overleg met Incluzio vanmiddag.
2. Notulen en actielijst mei 2019

De notulen is doorgenomen en is goedgekeurd, de takenlijst is doorgenomen. We gaan over
op een nieuwe actielijst gekoppeld aan de beleidsterreinen. Deze nemen we iedere
vergadering door.
3. Mededelingen en ingekomen stukken map

De lijst is doorgenomen en de documenten worden gearchiveerd en de daarvoor
aangemaakte mappen.
4. Naamgeving en taakverdeling beleidsterreinen – beleidsterreinen actielijst (voorstel Hein)

Hein heeft een nieuw voorstel gemaakt. We vullen aan en sturen dit rond en dit document
wordt een vast onderwerp op de agenda (ook naar Hanneke)
Hanneke aanvullen betrokken beleidsmedewerker.
5. Minisymposium Verblijf – terugkoppeling

Mathijs is geweest en heeft een verslag gemaakt, deze wordt ook gestuurd naar de
gemeente.
6. Gesprek met politiek forum

De vraag is waarom we niet door de gemeente worden geïnformeerd hierover. Hier wordt
naar gekeken.
7. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.
Sluiting

Bijlage 1: Actielijst
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