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Datum
Plaats
Aanvang
Einde

: 27 februari 2020
: Gemeentehuis Leiderdorp
: 10.00 uur
: 12:00 uur

Aanwezig: Hein van der Zande (voorzitter), Matthijs Landsmeer, Wies Dahmen, , Ineke Theil
en Astrid Selier (notulen), Babs Banning (vice voorzitter)
Afwezig met bericht: Jan van Gorp, Wim Kanters, Adrienne Caniels
Opening:
Hein heet de leden van harte welkom.
1. Youri Hagemann – bijpraten

Wethouder Daan Binnendijk is niet aanwezig, hij komt nu langs tijdens de volgende
vergadering 26 maart. De leden maken een lijstje met onderwerpen die zij wil bespreken.
Deze graag mailen naar Astrid voor 21 maart zodat zij dit tijdig kan versturen naar Youri en
de wethouder zich kan voorbereiden.
Twee reacties van de gemeente op de ingediende adviezen sportnota en regiotaxi komen
deze week binnen. Zij worden naar Astrid gemaild.
Er is een gesprek geweest met wethouder Daan Binnendijk over de begroting. Conclusie:
goed functionerende adviesraad is van belang. De wijze van ondersteuning wordt
geïnformeerd bij de omliggende gemeentes. Zowel Daan en Hein doen hier een onderzoek
naar. Er moet worden bezuinigd De ingediende begroting wordt niet gehonoreerd, We
moeten rekening houden met een bedrag van €10.000 ex BTW (netto) voor 2020. In april
komt er een vervolg gesprek, dan wordt er naar de toekomst gekeken (2021). Er wordt
gediscussieerd over interne of externe ondersteuning. De reden is dat er onafhankelijke
ondersteuning is en de ondersteuning vertrouwelijk omgaat met informatie.
Een aandachtspunt is deskundigheidsbevordering, hoe wordt dit vorm gegeven. Er kunnen
ook verdiepingssessies met ambtenaren worden georganiseerd. Babs geeft aan dat dit ook
regionaal kan worden ingestoken. Dat gebeurt nu al op verschillende thema’s. Het was een
open en goed gesprek.
2. Notulen januari 2020

Nav minimabeleid, mevrouw Simone Berk zou een presentatie geven in november, dat is
uitgesteld naar 2020. Hein informeert bij Yoeri wanneer dat kan worden ingeplant.
Inhoud vergaderingen met Incluzio, Babs heeft een voorstel gemaakt en mailt dit naar de
leden.
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3. Mededelingen en ingekomen stukken map

Er zijn geen mededelingen en de map ingekomen stukken wordt doorgenomen en
vervolgens gearchiveerd in de onderwerpenmap.
4. Beleidsterreinen actielijst (zie bijlage)

Is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de vergadering
5. Cliëntenraad Incluzio

Staat op de agenda voor het overleg van 26 maart. Hier zijn vragen over. Babs heeft een
voorstel gemaakt. Astrid neemt contact op met Janine met de vraag of zij agendapunten
heeft we bepalen naar aanleiding van de agenda wie er bij het overleg aanwezig zijn.
6. Concept Inkoopplan Jeugdhulp Leidse regio

Het advies is verstuurd, een reactie van de gemeente wordt verwacht de komende week.
7. Jaarverslag

Het eerste concept is verstuurd, alle leden hebben hun bijdrage geleverd. De laatste worden
nog verwerkt. Babs is met vakantie dus Hein maakt het jaarverslag af.
8. Planning vergaderingen: De overlegmomenten voor 2020 zijn in overleg ingeplant op de

donderdagochtenden. De leden hebben zich hiervoor vrijgemaakt. Ook de nieuwe leden
hebben zich hier ook aan geconformeerd. De vergadering besluit om geen wijzigingen
aan te brengen in het vergaderschema.

9. Afsluiting

Hein sluit de vergadering en bedankt de leden

