
W  
 
  
 Postbus 35 

   2350 AA Leiderdorp 
  www.wmoadviesraadleiderdorp.nl 

 

 

 
Postbus 35 

2350 AA Leiderdorp 
www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl 

 

Adviesraad Sociaal Domein 
Leiderdorp 

 
 
 
Notulen 
 
Datum  : 29 oktober 2020 
Plaats  : Online 
Aanvang : 10.00 uur 
Einde  : 11.30 uur    
 
 
Aanwezig:  Hein van der Zande (voorzitter), Matthijs Landsmeer,  
Wies Dahmen, Wim Kanters, Adrienne Caniels, en Astrid Selier (notulen) 
Babs Banning (vice voorzitter) 
Afwezig met bericht: Ineke Theil 
Gasten: Nadine Kluitenberg, Peter de Laaf en Judith Lek (Gemeente Leiderdorp) 
 
Opening: 
Hein heet de leden en de gasten van harte welkom. Hij licht de spelregels van het online 
vergaderen toe. De agenda wordt vastgesteld. 
 
De raad is de laatste hand aan het leggen aan de definitieve begroting 2021. De 
bezuinigingen zijn daarin opgenomen. Deze wordt zo snel mogelijk naar de gemeente 
gemaild ter goedkeuring.  
 

1. QuickScan rekenkamer 
Judith Lek vertelt dat er momenteel wordt gewerkt aan de aanbesteding. Omdat dit loopt 
kan zij geen verdere informatie geven over de voortgang. Er is vertraging opgelopen in 
verband met de coronacrisis. De samenwerking met JCT loopt nog door tot juni 2021. De 
aanbesteding is dan afgerond en wordt de samenwerking voorgezet met de nieuwe 
aanbieder. 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. 
 

2. Armoede 
Nadine Kluitenberg meldt dat uit de QuickScan is gekomen dat 1 op de 5 huishoudens te 
maken heeft met schuldenproblematiek. Nadine vertelt op welke activiteiten wordt ingezet 
en door welke organisaties. Babs vraagt hoe lang de wachttijd is? Nadine vertelt dat de 
doeltermijn op dit moment niet worden behaald. Er worden interventies ingezet om de 
wachttijd te verkorten. Opgemerkt wordt dat er vooral aandacht is voor huurders in de 
sociale sector en de huurders die huren in de vrije vestiging buiten beeld blijven terwijl daar 
de problematiek groot is. Nadine bevestigd dit. Er wordt regionaal opgetrokken op dit 
onderwerp, we hebben te maken met AVG privacy regels en dat bemoeilijkt het om alle  
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casussen in beeld te krijgen. Op de vraag of schulden bij postorder bedrijven ook in beeld 
zijn antwoord Nadine positief. Ze houdt ons op de hoogte. 
 

3. Jeugd 
Judith Lek is aanwezig om vragen te beantwoorden. Ze geeft aan dat op regionaal niveau op 
dit onderwerp afspraken maken niet eenvoudig blijkt te zijn. De gemeente is met handen en 
voeten gebonden aan budgetten. Judith wil graag separaat over dit onderwerp verder 
praten. Matthijs vraagt of er antwoorden komen op de op hen ingezonden vragen. Deze 
kunnen dan worden doorgenomen. 

 
4. Werk en inkomen 

Peter de Laaf vertelt dat er een evaluatie over de rekenkamer is uitgevoerd met de 
gemeente Leiden. Over het algemeen verloopt het goed en er wordt gewerkt aan het leggen 
van nieuwe accenten.  Het beleidsplan en de begroting moeten worden voorgelegd aan de 
raad en worden vastgesteld.  
Peter heeft de antwoorden op de vragen die door de raad zijn gesteld gemaild. 
Het ging goed met het aantal stageplaatsen op de arbeidsmarkt, echter door de tweede golf 
zien we weer stagnering. Opvallend is dat de bijstand niet toeneemt maar het aantal WW 
uitkeringen wel . Er wordt door werkgevers ondersteunt door Den Haag stevig ingezet op het 
begeleiden van werknemers van werk naar werk. Dat is een mooie ontwikkeling waar vanuit 
het ministerie veel geld wordt geïnvesteerd. 
Babs zal concrete vragen omtrent dit onderwerp sturen via de mail.   
 

5. Servicepunt 071 
Peter kan de vragen enkel beantwoorden van hetgeen hij hiervan weet en verneemt, hij legt 
uit hoe het tot nu toe geregeld is en wat de aanleiding was voor het starten van deze 
regionale samenwerking. De vraag is of de doelen zijn behaald en of de gewenste kwaliteit is 
geleverd. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. Peter geeft aan dat in de 
media de situatie vaak anders wordt voorgedaan dan dat het werkelijk is. Vaak ligt het 
genuanceerder.  
 

 
6. Planning  

Nadat de gemeente medewerkers afscheid hebben genomen praten we kort door over de planning. 
Het zou prettig zijn om vaker op deze manier te vergaderen nu we elkaar niet live kunnen 
ontmoeten. Dit is prima en eenvoudig te regelen via Zoom. We maken de insteek dit opnieuw te 
doen op de volgende vergader datum in november. Donderdag 26 november 2020 is de eerst 
volgende vergadering. Astrid zal dit regelen. 
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Aan het einde van dit jaar zal er een digitale lijst worden rondgestuurd die de leden digitaal kunnen 
ondertekenen zodat de vacatiegelden voor 2020 kunnen worden ingediend. Astrid zal helder 
uitleggen hoe het digitaal onderteken moet.  
 
Op de agenda zal staan: 

- Planning 2021 
- Overdracht taken Astrid 

 
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.  
 
 
Hein dankt een ieder voor zijn komst en bijdragen en sluit de vergadering. 
 


