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Notulen
Datum
Plaats
Aanvang
Einde

: 26 september 2019
: Gemeentehuis Leiderdorp, Leeszaal
: 10.00 uur
: 12.00 uur

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

Hein opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Hein stelt de agenda vast.
2. Bijpraten met Hanneke Schottert

Beleidsregels 2019 voor de WMO de benaming ‘doventolk’ op pagina 14 is niet correct.
Hanneke vertelt dat dit wordt aangepast in de nieuwe versie in 2020.
Verlaging eigen bijdrage minima n.a.v. artikel in LD.
De vraag is wat er in Leiderdorp gebeurt? Hanneke vertelt dat er op dit moment geen
veranderingen worden doorgevoerd in het tarief eigen bijdrage. De kosten stijgen ivm de
veroudering van de inwoners en er wordt momenteel veel huishoudelijke ondersteuning
aangevraagd. Iedereen betaald nu 19 euro ongeacht wat je aanvraagt. De gemeente gaat
hier wel naar kijken, het kan zijn dat dit wordt meegenomen in een bezuinigingsronde het
komende jaar.
Conceptopdracht aan de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp (visie document)
In Leiden is dit een agendapunt voor de raad, dit stuk zou de raad krijgen maar we hebben
dit nog niet gekregen. De vraag is wanneer dit onderwerp wordt besproken in Leiderdorp?
Hanneke gaat dit navragen.
Presentatie over het minimabeleid door Simone Berk wordt gegeven in de november
vergadering. Op 6 november komt de concept nota
De verordening ondersteuning wordt ieder jaar aangepast, deze wordt ter advies
aangeboden midden oktober.
Eenzaamheid: op 14 oktober is er een informatieavond met de raad die wordt verzorgd door
Incluzio, tijdens deze avond zal het onderwerp eenzaamheid aan bod komen, maar zal
Incluzio ook ingaan op andere onderwerpen uit hun halfjaarverslag.
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Sport: afgelopen 16 september was de informatieavond met de raad over de sportnota. Dit
was de enige informatieavond hierover.
Werk en inkomen: de informatieavond met de gemeenteraad over de nota Participatiebeleid
is geschrapt. De nota zal daarnaast in maart 2020 verschijnen, tegelijkertijd met de nota
minimabeleid. Peter de Laaf zal jullie hier binnenkort verder over informeren.
Vervoer: Hanneke heeft bij Holland Rijnland navraag gedaan over het moment waarop wij de
resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek kunnen verwachten. Medio november
kunnen we die verwachten.
3. Notulen augustus 2019

Notulen is goedgekeurd en de actielijst is doorgenomen. De notulen wordt op de website
geplaatst.
4. Mededelingen en ingekomen stukken map

De map wordt gearchiveerd.
Het halfjaarverslag van Incluzio is erg prettig leesbaar. We bespreken het verslag tijdens het
overleg met Incluzio op 31 oktober aanstaande.
5. Procedure werving en reacties nieuwe leden

Naar aanleiding van het artikel in de krant zijn er vijf aanmeldingen binnen gekomen via de
mail bij Hein. De CV’s zijn bij de kandidaten opgevraagd. De raad bekijkt op welk
beleidsgebied nieuwe leden nodig hebben. Dit is een selectiecriteria voor de raad. We
zoeken leden die expertise hebben op het gebied van Werk en Inkomen – Huisvesting –
Vrijwilligerswerk – Maatschappelijke Zorg. Hein stelt voor om met alle vijf de kandidaten een
eerste gesprek te voeren op vrijdag 11 oktober ochtend van 9 tot 13 uur in het
gemeentehuis. Astrid gaat een ruimte regelen en een indeling maken, ze stuurt de
kandidaten ook een uitnodigingen. Jessica maakt een invultabel.
Tijdens de vergadering nodigen van 17 oktober nodigen we drie mensen uit bij de
vergadering. Deze vergadering zal dan langer duren. In de selectie commissie zitten Wies,
Jessica en Babs. Zij kennen geen van allen de kandidaten.
6. Beleidsterreinen actielijst (zie bijlage)

Actielijst is bijgewerkt
7. Website

Komt terug op de volgende vergadering.
8. Rondvraag en afsluiting

Er zijn geen vragen voor de rondvraag, Hein sluit de vergadering.

