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Notulen 
 
Datum  : 25 februari 2021 
Plaats  : Online 
Aanvang : 10.00 uur 
Einde  : 12.00 uur    
 
 
Aanwezig:  Hein van der Zande (voorzitter), Matthijs Landsmeer,  
Wim Kanters, Adrienne Caniels, Ineke Theil, Wies Dahmen  
Babs Banning (vice voorzitter) en Astrid Selier (notulen) 
Gasten: Hanneke Schottert en Wethouder Binnendijk 
 
Opening: 
Hein heet de leden en de gasten van harte welkom opent de vergadering en stelt de agenda 
vast. 
 
We starten met de kennismaking met wethouder Binnendijk en bijpraten met Hanneke 
Schottert. 
Wethouder Binnendijk stelt zich voor en vertelt over zijn arbeidsverleden en zijn huidige 
taakvoering en portefeuille. 
Alle leden stellen zich vervolgens kort voor.  
De wethouder geeft een doorkijkje over wat er nu speelt binnen de gemeente en wat er 
korte termijn te verwachten is. 
 
Landelijk is het sociaal domein in beweging, het sociaal cultureel plan bureau heeft een 
rapport geschreven over de decentralisatie. Dit rapport evalueert de afgelopen 5 jaar. 
De conclusie is dat de doelen van decentralisatie zijn niet gehaald. Het is geen mislukking 
maar het heeft niet gebracht wat men ervan had verwacht.  
 
Ook is er op het terrein van jeugd een AEF rapport verschenen. De conclusie is dat 
gemeentes een tekort hebben aan financiële middelen om het beleid uit te voeren.  
 
Het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp na indicatie is 19 euro per maand. Dat zorgt 
voor een tekort voor de gemeente op de Wmo begroting. 
 
Er zijn tekorten op de jeugdhulp. Men wacht nu af en hoopt erop dat een nieuw kabinet daar 
wat aan gaat doen. Dat laat nog op zich wachten.  
 
Op 22 maart 2021 spreekt het politiek forum over de evaluatie van schuldhulpverlening in 
Leiderdorp. Het college maakt een nieuw voorstel naar aanleiding van de evaluatie.  
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Er is een plan aangaande de DZB, het plan omvat  organisatorische veranderingen. De 
aanleiding waren tekorten op de balans. De Leidse gemeenteraad wacht met de uitvoering 
van dit plan want er zijn plannen op landelijk niveau om anders naar werkbedrijven te kijken. 
Bij de vragen ronde stelt Ineke hier nog een vraag over; ze is nieuwgierig naar het plan over 
de DZB. Daan licht toe dat de WSW groep wordt steeds kleiner want de regeling is 
afgeschaft. De DZB draait daardoor met verlies. 
In het plan staan 3 maatregelen. 

1. Ambtenaren WSW afkrimpen met WSW werknemersbestand 
2. Succesvolle taken samenwerken met bedrijfsleven zoals post en fietsenstalling 
3. Beheersen van de NL taal -taalwerkbedrijf opstarten voor meer kansen op de 

arbeidsmarkt. 
Dit plan staat zoals gezegd nu in de koelkast en men wacht op centraal plan vanuit het 
kabinetsbeleid.  
Adrienne; maakt zich zorgen over de aansluiting bij het bedrijfsleven. Daan snapt deze zorg, 
de gemeente Leiden gaat ervan uit dat er toch betrokken en bevlogen ondernemers zijn die 
hier tijd en energie in te willen steken. Goed monitoren. 
Adrienne pleit dan voor goede begeleiding van de werknemers.  
 
Hein vraagt of er voor 22 maart nog iets kan worden verwacht van de raad. Daan: De 
stukken worden gestuurd naar de raad. Er hoeft geen actie te worden ondernomen door de 
raad. Graag een reactie voor september. Deelname aan politiek forum is prima. 
 
Daan reageert op het jaarverslag 2020 
Het is een volledig verslag, het geeft weer hoe nuttig het is om een adviesraad te hebben. 
45% van de begroting van de gemeente heeft te maken met het sociaal domein.  
Hanneke heeft geen aanvullingen, het geeft een volledig beeld van het brede pakket war de 
raad zich mee bezig houdt. 
Hein vraagt wat er verder mee wordt gedaan? Het jaarverslag is doorgestuurd naar de raad, 
komt aan de orde in de raad.  
 
Veranderingen aanpassingen secretariële ondersteuning: Hein: lopen tegen grenzen aan, 6 
vergaderingen is te weinig. De 6 vergaderingen is een onderwerp. Het streven is 10 die nodig 
zijn om alle onderwerpen goed op te kunnen pakken in verband met de uitbreiding van de 
onderwerpen. De onafhankelijkheid van de ondersteuning is waardevol. Leden hebben door 
bezuinigingen op de ondersteuning van Astrid er taken erbij gekregen. Het is zwaar. De raad 
is geen voorstander van ambtelijke ondersteuning, ze willen het graag bij 1 onafhankelijk 
persoon houden.  
Babs vraagt hoe de ambtelijke ondersteuning er dan uit zien? Daan zegt dat is ter verlichten 
van de taken van de leden. Daan staat daarvoor open en heeft een aanbod gedaan. De 
onafhankelijkheid wil hij niet te ingewikkeld maken. Hand in hand met elkaar. Daan gaat hier 
graag over met de leden over in gesprek. Hij vraagt of de raad er zicht op heeft over hoe  het 
gaat het in andere gemeentes.  Hanneke licht dit toe.  Hein heeft hier al eerder een 
onderzoek naar gedaan en licht dit ook toe. Er is veel verschil over hoe het geregeld is en de  
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volwassenheid van de raden wisselt ook enorm in de verschillende gemeentes. In Leiderdorp 
hebben we een deskundige raad op alle vakgebieden. Hierin loopt de raad voor op de 
andere gemeentes. We werken gestructureerd, hebben het goed georganiseerd en kunnen 
ook taken van elkaar overnemen en hebben ook als enige een jaarverslag. Leiden zit het  
ruimst op financieel gezien. Hein wil geen voorbeeld nemen aan Leiden in verband met de 
onafhankelijkheid. Hein zal voor Daan alles op een rijtje zetten.  
 
Communicatie vanuit gemeente: 
De gemeente maakt een overstap naar enkel digitale communicatie. Geen 
gemeenteberichten meer in het Leiderdorps weekblad meer. Veel mensen zijn digibeet. Er is 
een mail ontvangen vanuit de afdeling communicatie via Hanneke. Hein geeft voorbeelden 
hoe bepaalde doelgroepen kunnen worden gemist in de communicatie. Wat gaat de 
gemeente doen om alle doelgroepen optimaal te bereiken? 
Babs vult aan dat de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid is een aandachtspunt. 
De digitale toegang is niet consument vriendelijk.  
Wim: alternatieven van informatie ophalen is voor veel mensen onbekend, dat moet je 
halen. Wim benadrukt dat de info in het Leiderdorps weekblad toch echt de enige manier is 
om iedereen huis aan huis te bereiken. Hein vult aan dat deze goed wordt gelezen. 
Daan reageert; het zal wennen worden, het was altijd verplicht om het in de krant te zetten. 
Het is geen besparing deze maatregel. Digitaal en in de krant communiceren is extra werk. 
Het vraagt extra capaciteit. E mail abonnement kunnen worden afgesloten, dan krijg je 
iedere week een mail. Er zijn altijd mensen die digitaal niet vaardig zijn, het is wel de 
werkelijkheid en Daan stelt voor om het een half jaar aan te kijken. Misschien is hij te 
positief en de raad te negatief.  
Wies verbaast zich over de gemeente, we hebben te maken met steeds meer ouderen. Het is 
vriendelijkheid om naar de ouderen hierin tegemoet te komen. Ouderen gaan niet op zoek 
naar informatie maar consumeren wel als het aangeboden wordt. Bij de nieuwe aanpak 
onthoud je een groep van informatie.  
Daan wil laten zien welke berichten niet meer in de krant komen te staan , welke digitaal, 
voor de beeldvorming. Hein vindt dat een goed idee.  
 
Matthijs: er gebeurt veel in Leiderdorp ondanks dat dit een nare periode is. Is het aanstellen 
van de cultuurcoach doorgegaan? Daan: ja is wel doorgegaan. De politiek heeft gezegd dat 
de coach zich ook bezig moet houden met het binnenhalen van subsidies. Om het te kunnen 
bekostigen.  
Wies geeft aan dat het aantal uren per week (16 uur) is erg laag, hoe kan dit worden 
ingevuld met Leiden samen? Daan geeft aan dat zal moeten blijken of er interesse is voor 
deze functie voor 16 uur in de week.  
 
Hein dankt Hanneke en Daan voor de tijd en informatie, het is fijn en hij waardeert de 
openheid. Dat gaan we voortzetten in de samenwerking in de toekomst.  
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Er komt een afspraak om nog wat onderwerpen te bespreken. Daan maakt graag tijd om in 
te gaan op vragen.  
 
 

1. Notulen vorige vergadering - 26 november 2020 
De notulen is goedgekeurd en de actielijst is doorgenomen. Astrid maakt er een PDF bestand 
van. De notulen wordt door Wim op de website geplaatst. 
 

2. Overleg met Incluzio 
Babs en Hein maken een voorstel en sturen dat rond. 
 

3. Takenlijst  
heeft iedereen doorgenomen, geen opmerkingen. Hein vult de lijst aan met actiepunten 
naar aanleiding van deze vergadering.  
 

4. Rondvraag 
 
Jeugdhulp Matthijs: is een onoplosbaar probleem we lopen achter de feiten aan en zal fijn 
zijn als er een oplossing komt met een nieuw kabinet.  
 
Stemchecker van de Volkskrant is een advies 
 
Wim: jaarverslag Incluzio waar komt dit terug?  Komt terug in het overleg met Incluzio. 
 
Wies: gaat het jaarverslag naar Incluzio? Is nog niet gedaan zal Wim doen. Het jaarverslag zal 
hij ook in een PDF bestand plaatsen onze website. 
 
Matthijs: heeft moeite met ondersteuning door ambtenaren. Hij houdt het liefst Astrid. 
Zichtbaar maken wat ze heeft gedaan en wat is overgenomen en hoe dat gaat.  
 
 Afsluiting 
Hein dankt een ieder voor zijn/ haar aanwezigheid en bijdragen en sluit de vergadering. 
 


