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Notulen
Datum
Plaats
Aanvang
Einde

: 20 februari 2019
: Gemeentehuis Leiderdorp, Zaal 2
: 15:00 uur
: 17:00 uur

Aanwezig: Babs Banning (vice voorzitter), Wies Dahmen, Matthijs Landsmeer en Astrid Selier
(notulen)
Afwezig met bericht: Herman de Kievith, Jan van Gorp, Hein van der Zande (voorzitter)

1. Opening en vaststellen agenda

Babs opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Jessica Langenhoff is aanwezig als aspirant-lid, zij stelt zich aan de leden voor.
2. Bijpraten Welzijnswerk – Incluzio Hanneke Schottert (beleidsmedewerker WMO)

Het eerste overleg met Incluzio is op 21 februari 2019 aanstaande. Pieter Paardekoper is
daarbij aanwezig. Agendapunten zijn aangevuld en er is een agenda gemaakt die is verstuurd
naar Incluzio. De verslaglegging zal worden verzorgd door Babs.
Jeugdhulp; Judith Lek kan niet aanwezig zijn maar nodigt de leden uit voor de bijeenkomst
over de doorontwikkeling van de Jeugdhulp.
Matthijs heeft een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst toegang Jeugdhulp op 7 en
14 maart. Hanneke informeert waar de uitnodiging vandaan komt en waarom deze alleen
naar Matthijs is gestuurd.
De aanstelling Matthijs Landsmeer is rond, de aanstellingsbrief is per post verstuurd.
De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 zijn door de gemeente aangepast op
leesbaarheid en dubbelingen. Babs, Wies en Mathijs hebben het gelezen er zijn veel
opmerkingen. Babs gaat deze inventariseren en zal deze als advies doorgeven aan Hanneke.
CBR rijbewijskeuringen, het gaat erg traag. Er is onvrede en veel onduidelijkheid. De vraag is
hoe de gemeente hier mee te maken heeft en hier invloed op uit kan oefenen. Hanneke
vraagt dit na (komt volgende keer terug)
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Regionale samenwerking: er wordt steeds meer samengewerkt. Beleidstukken worden op
elkaar afgestemd. Er zijn groepjes bezig met oriëntatie op adviesraden. Er zijn veel vormen
denkbaar, samengaan of samenwerking. Deze scenario’s worden bekeken en tijdens
gesprekken met de adviesraden verder gevoed.
Hoe staat de gemeente tegenover het Discussiestuk Adviesraad Sociaal Domein?
Er komt een verkennend gesprek met Marijke Mentink, zij neemt hierover contact op met de
raad.
Er is momenteel geen adviesraad Werk en inkomen terwijl er is wel advies nodig is. Een
overgang naar een brede adviesraad zou dus in dit kader welkom zijn. De raad zou moeten
gaan werven naar leden die deskundig zijn omtrent dit onderwerp.
Hanneke heeft een inhoudelijk vraag over het discussiestuk Adviesraad Sociaal Domein op
het gebied van expertise. Hoe gaan jullie om met werkdruk.? De onderwerpen die op de
agenda komen zorgt voor behoorlijke werklast. Het is zinvol om de onderwerpen te verdelen
onder de leden rekening houdend met de individuele kennis en deskundigheid op de
onderwerpen. De raad gaat inderdaad de onderwerpen verdelen, dit komt klater terug en is
een agendapunt.
De gemeente is blij met de visie van de raad omtrent dit onderwerp. Het is nu nog een
concept maar met Hein wordt gewerkt aan een definitief stuk en deze wordt zo snel
mogelijk officieel ingediend.
Hanneke adviseert om in kaart te brengen welke expertise nog wordt gemist.
Hanneke heeft via de mail antwoord gegevens op diverse vragen, dit is naar tevredenheid
beantwoord.
Babs merkt op de dat beleidsregels rondom mantelzorg erg uiteenloopt per gemeente. Dat
bleek bij het regionaal voorzitters overleg
Hoe weet de gemeente wie er vrijwilligers zijn in Leiderdorp? Via I-DOE, voor de bijeenkomst
vrijwilligersprijs zijn er uitnodigingen verstuurd maar niet iedereen heeft een uitnodiging
ontvangen. Er zijn aankondigingen via de speciale kanalen aangezien in verband met de AGV
geen informatie meer worden gehaald uit de bestanden van de organisaties.
Hanneke heeft een lijst met mogelijke adviesonderwerpen 2019 gemaakt.
- Beleidsregels Wmo 2019 – feb 2019
- Toegang Jeugdhulp – april 2019
- Aanpak Zorgfraude – april 2019
- Mantelzorgwaardering – juni 2019
- Cultuur en Sport nota
- Maatschappelijke zorg (Esme uitnodigen voor toelichting)
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-

Werk en Inkomen: Participatiewet en minima beleid
Onderwijskansen beleid

3. Discussiestuk Adviesraad Sociaal Domein (concept) Stand van zaken

Het stuk moet definitief gemaakt worden. Babs pakt dit op met Hein.
4. Notulen en actielijst 16 januari 2019

Goedgekeurd
5. Mededelingen en ingekomen stukken map

Babs maakt lijstje en geeft aan wat er kan gebeuren met de diverse mappen
6. Taakverdeling onderwerpen

Komt later terug
7. Jaarverslag (concept) Stand van zaken

Het jaarverslag wordt verder afgemaakt en komt tijdens de volgende vergadering op de
agenda voor goedkeuring.
8. Rondvraag

Matthijs, Judith Lek heeft Matthijs gemaild met het verzoek haar te adviseren over hoe zij de
toegang tot de huisartsen kan realiseren in het kader van jeugdhulp.
Er is onduidelijkheid over de sociale kaart, huisartsen weten de weg niet.
Matthijs gaat hierover in gesprek met Judith en koppelt dit terug naar de raad.
Sluiting
Babs sluit de vergadering

Bijlage : Actielijst
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Actiepunt
1.
2.

Actie
Verslag maken overleg met Incluzio
9. Bijeenkomst toegang Jeugdhulp op 7 en 14 maart

Door wie?
Wies
Babs en
Matthijs
Babs

3.

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

4.

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

Babs

5.

Advies Beleidsregels Maatschappelijke
Ondersteuning 2019 Archiveren in DropBox

Astrid

6.
7.
8.
9.

Concept sociaal domein definitief maken
Map ingekomen stukken doorlopen en archiveren
Concept jaarverslag 2018
Interview Leiderdorps Weekblad

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rijbewijskeuringen CBR
Voedselbank
Concept document Profiel Lid
Onderwerpen lijst maken en aanvullen
Taakverdeling maken
In kaart brengen welke expertise wordt gemist
Maatschappelijke zorg (Esme uitnodigen voor
toelichting)

Babs en Hein
Babs
Babs en Astrid
Babs en Wies en
Hein
Matthijs
Wies
Jan
Astrid
Allen
Allen
Hein - Babs

