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Notulen
Datum
Plaats
Aanvang
Einde

: 23 januari 2020
: Gemeentehuis Leiderdorp, Kamer 7
: 10.00 uur
: 12:00 uur

Aanwezig: Hein van der Zande (voorzitter), Matthijs Landsmeer,
Wies Dahmen, Wim Kanters, Adrienne Caniels, Ineke Theil en Astrid Selier (notulen)
Babs Banning (vice voorzitter)
Afwezig met bericht: Jan van Gorp
Opening:
Hein heet de leden van harte welkom. De nieuwe leden hebben wat lekkers voor bij de
koffie meegenomen.
Jessica neemt vandaag afscheid van de raad, zij vertelt wat hier de persoonlijke redenen van
zijn. Hein spreekt een woord van waardering uit en wenst Jessica veel succes met hetgeen ze
gaat doen. Jessica heeft ervoor gekozen om de vergadering verder niet bij te wonen.
1. Hanneke Schottert – bijpraten

Hanneke heeft Yoerie Hagemann meegenomen, hij gaat Hanneke vervangen.
Er is een nieuw college Daan Binnendijk is de wethouder sociaal domein, Kennismaking gaan
we spoedig afspreken. De raad wil graag een aparte afspraak of tijdens/ aansluitend aan de
vergadering. Dat bepalen we gezamenlijk in overleg.
Het advies over de begroting, is voorgelegd aan de wethouder, de kennismaking wordt
gecombineerd met een gesprek over dit onderwerp. We stellen voor om met Jan, Babs en
Hein apart met de wethouder hierover te spreken.
De sportnota heeft stil gelegen in verband met de situatie, deze week komt er een reactie op
het advies dat is gegeven door de raad.
Babs vraagt bij wie de portefeuille huisvesting bijzondere doelgroepen is onder gebracht?
Vorig jaar is er een gesprek geweest met de vertegenwoordiging van de fracties. Babs stelt
voor om dat in 2020 te herhalen, dit was erg verheldering. Yoerie vraagt bij de griffie na of er
vanuit de fracties ook behoefte aan is.
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De benoemingsbrieven van de nieuwe leden heeft Hein nog niet ontvangen, stuurt Hanneke
deze na.
Er is uitstel van een week om advies te geven op het inkoopplan jeugdzorg.
Het tarief hulp is gewijzigd, wat zijn de consequenties in Leiderdorp? Hanneke vertelt dat er
een stijging van 20% is van het aantal aanvragen. Kunnen we hier iets mee? In andere
gemeentes worden er al maatregelen genomen omdat men van mening is dat het niet eerlijk
is. Veel mensen kunnen dit prima zelf betalen. De gemeente gaat strenger toetsen. Dit heeft
impact op de financiën van de gemeente. Een vandaag heeft een onderzoek uitgevoerd met
het CBS, de conclusie is dat het een slechte maatregel is. Inkomens afhankelijk zou eerlijker
zijn.
Regiotaxi, klanttevredenheidsonderzoek. Er komt een raadsbrief hierover. Wat wordt er aan
de feitelijke klachten gedaan? De klachten worden besproken en er komt een plan hoe de
klachten aan te pakken. De nieuwe aanbesteding wordt naar aanleiding hiervan ook
opgestart of er wordt besloten dat het wordt verlengd, het contract loopt tot eind 2021.
Rekenkamer advies bereikbaarheid en communicatie met burgers. Wim gaat hier naar kijken
en vraagt zich af of het niet iets is voor de raad. Het raakt wel onderwerpen van de raad.
Hanneke vertelt dat er wel advies kan worden gegeven, daar is de raad vrij in. De raad gaat
dit doen.
Wies vraagt hoe de uitvoering minimabeleid eruit ziet in Leiderdorp, dit onderwerp is blijven
liggen en moet worden besproken met de nieuwe wethouder. De raad wil graag een
toelichting. Het stuk wordt toegestuurd.
2. Notulen november 2019

Notulen is goedgekeurd en de actielijst is doorgenomen. De notulen wordt op de website
geplaatst.
Begroting: bespreekpunt met de wethouder. De volgende stap is om naar de raad actie te
ondernemen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken map

Er zijn geen mededelingen. Het stuk over jeugdhulp in de ingestuurd is een interessant
onderwerp.
De naamstelling van Ineke is niet juist. Moet C.C. zijn. Astrid geeft dit door aan Youri
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4. Beleidsterreinen actielijst (zie bijlage)

De actielijst wordt bijgewerkt, de verantwoordelijkheden worden bijgewerkt in verband met
het vertrek van Jessica. Ineke wil graag worden toegevoegd aan het minimabeleid. Wim wil
graag bij ouderenbeleid.
5. Acties stand van zaken nieuwe leden – aanstelling - website – Dropbox- AVG

De aanstellingsbrieven worden toegezonden. De nieuwe leden staan op de website.
AVG formulier wordt gemaakt en tijdens de volgende vergadering kan deze worden
getekend door de nieuwe leden.
6. Terugkoppeling bijeenkomst 26 november 2019– Wies en Matthijs

Transmuralis, 13 gemeentes kwamen vertellen wat ze hebben gedaan aan dementie
vriendelijke gemeente. De gemeente Leiderdorp cq Incluzio heeft hier nog niet veel in
gedaan. Studenten doen een onderzoek naar dit onderwerp en hoe de theorie in de praktijk
kan worden ingezet binnen de gemeente. Er is een bijeenkomst geweest maar deze was niet
goed bezocht. Er komt een herhaling in februari. De studenten interviewen de aanwezigen
(professionals en mantelzorgers). Wim geeft aan dat het ook zinvol is om mensen met
dementie die dat aankunnen te interviewen. Hij heeft dit in gang gezet.
Babs geeft aan om ook verzorgenden en familieleden aan bod te laten komen voor een
compleet beeld. De raad is positief gestemd over het onderzoek die de studenten uitvoeren
en is benieuwd naar het resultaat.
7. Planning vergaderingen 2020

Planning is akkoord, we moeten nog een lunch inplannen.
Vakantieplannen worden via de mail aan Astrid doorgegeven.
8. Inhoud en planning overleg Incluzio 2020
Donderdag 26 maart 2020 is de eerst volgende vergadering met Incluzio. Er bestaat een cliëntenraad
dus de vraag is of het niet dubbelop is. Babs stelt voor om met een delegatie met Incluzio te
overleggen en dan per vergaring een onderwerp bespreken op beleidsmatig niveau. Voorstel is twee
keer per jaar gekoppeld aan het half jaarlijks jaarverslag. Babs vraag of iedereen zijn idee hierover op
de mail wil zetten. Zij doet hier een aanzet voor via de mail. Dan bespreken we dit met Janine.

Hier actie in ondernemen – snelle reactie en uitnodiging en agenda versturen.
Onderwerp: verhouding cliëntenraad en adviesraad, hoe samenwerking.
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9. Rondvraag en afsluiting

Jaarverslag: Babs en Hein gaan het concept schrijven.
Matthijs: inkoopplan jeugd, wat is de status en positie van de raad? De raad heeft in de
aanloop een advies uitgebracht. Matthijs mist info over dossiervorming en wie inzicht heeft
in de dossiers in verbad met de privacy. Tot 31 jan kunnen we schriftelijk reageren en vragen
stellen. Advies kan pas worden gegeven als er echt een concept nota ligt. Na advies gaat het
naar de raad. Er moet een reactie komen naar mevr. van Houten. Matthijs maakt een
voorzet.
Hein dankt een ieder voor zijn komst en bijdragen en sluit de vergadering.

