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 Leden Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 

 

Cluster Maatschappelijke en Economische 

Ontwikkeling 

Team Wonen, Welzijn en Zorg 

Postbus 250 

2130 AG  Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852            

Telefax 023 563 95 50            

Onderwerp Vergadering Participatieraad Beleidsvleugel  

Vergaderdatum 10 april 2017  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Dellaertzaal  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp, 3 april 2017 

Doorkiesnummer 023-5676861  

Bijlage(n) Diverse  

1. Opening          13.30 
 

2.  Concept-verslag van 20 maart 2017     13.35 
               
3.  Participatietrajecten       13.45 
     
 a) Nota wonen met zorg (bijlage)  

• Concept advies bespreken 

• Concept advies wordt nagezonden. Adviesaanvraag en Visie wonen met zorg 
bijgevoegd. 

  
b) Beleidsregels bestuurlijke boete (bijlage) 

• Reacties op adviesaanvraag bespreken. 15 april concept advies gereed. 22 
april advies verzenden. 

 
 c) Registratie werkzoekenden  

• Terugkoppeling van gesprek met betreffende beleidsadviseur op 23 maart en 
vervolgafspraken maken 
 

 d) Beschermd wonen 

• Advies is uitgebracht. Antwoord te verwachten half april. Het advies wordt met 
het lokaal uitvoeringsprogramma in de gemeenteraad behandeld 
 

 e) Inkoop 

• Afspraak ingepland op 18 april 2017 met teammanager en 
categoriemanagers. 

 
  f) Inburgering 

• Concept advies inburgering maken, inclusief planning voor de afdoening 
 

 g) Stevige Sociale basis 

• In het voorjaar wordt een informatieve raadsessie georganiseerd. 
Bijbehorende brief/folder wordt ook aan PR toegestuurd.  
 

 h) Recht op inclusief Onderwijs  

• Op dit moment zitten 12 kinderen thuis die wel ingeschreven staan, maar niet 
naar school gaan. Vervolgtraject afspreken. 
 



Agenda van Participatieraad 10 maart 2017 (beleidsvleugel) 

Volgvel 2 

 

i) Inzet ervaringsdeskundigen in Haarlemmermeer 

• Secretaris maakt afspraak voor april 
 
 j) Werk en Inkomen 

• Inplannen consultatie met medewerkers Werk en Inkomen voor delegatie. 

• 18 september zal Wim Zwanenburg opnieuw de stand van zaken toelichten 
 
 k) Haarlemmermeer doet mee 

• Delegatie “Haarlemmermeer doet mee” houdt besluit (juni) over inzet van 
middelen en communicatie in de gaten en koppelt terug naar de leden. 
 

 l) Doelgroepenvervoer 

• In juni zal een lid opnieuw een vergadering van de regiorijder bijwonen. Ook is 

het de bedoeling dat de website gebruiksvriendelijker wordt. De voorzitter stelt 

voor het eerste half jaar af te wachten. Het punt blijft op de agenda staan. 

 

 m) Privacy in het Sociaal Domein (bijlage) 

• Stand van zaken bespreken naar aanleiding van mailwisseling betreffende 

reactie op rapport van AP. 

 

 
4. Participatiekalender             15.00 
  
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen        15.15 
 1. Terugkoppeling afspraak met BGH van 29 maart 2017 
 2. Mail George aan SDV van 28-2-2017 betreffende informatie PGB (bijlage) 
  
 
6. Rondvraag                15.30 
   
 
7     .  Sluiting            16.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


