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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 beleids- + praktijkvleugel   

Vergaderdatum 13 november 2017  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Heijezaal  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 023-5676861 9 november 2017 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening        13.30 uur  

 
2.  Herdenking Don Asser      13.35 uur 

 

3.  Besloten deel van de vergadering (alleen punt 3)  13.45 uur 
 13.45 uur 
 
 Mails Janny 
* Mail 17-10-2017: George-PR 
* Mail 18-10-2017: Janny-George 
* Mail 20-10-2017: Janny-PR 

 
  
4.  Presentatie stevige Sociale Basis (bijlage)   14.15 uur 
 Door Petra van Doorn 
 
 
5. Concept-verslag van 18 september 2017    15.15 uur 

Ter vaststelling 
 
Concept-verslag van 16 oktober 2017  

 Ter vaststelling 
 
6. Participatietrajecten      15.20  uur  
 

6.1. Bespreekpunten: 
a) Inkoop (nazending) 
Bespreken van het ongevraagd advies 
 
b) Transformeermonitor (bijlage) 
Bespreken van de reactie van het college. 
 
c) Recht op inclusief onderwijs (bijlage) 
Bespreken van de antwoorden op de vragen over verzuim. 
 
d) Aanpassing beleidsregels Sociaal Domein Haarlemmermeer + financieel 
besluit (nazending)  
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Ten opzichte van vorige jaren zijn er naast technische aanpassingen ter 
verduidelijking twee nieuwe onderwerpen aan het stuk toegevoegd: Bestuurlijke boete 
en Inkomstenvrijlating. 
De adviesaanvraag zal worden nagestuurd. Ter vergadering zullen de eerste reacties 
worden besproken en zal afgesproken worden welke twee leden het concept-advies 
zullen maken. 
 
e. Decentralisatie Jeugdhulpverlening naar gemeenten: Wij horen graag uw 
ervaring! (bijlage) 
 
 

6.2 Stand van zaken: 
 a) Nota wonen met zorg 

Het uitvoeringsplan wordt gecombineerd met het uitvoeringsplan Opvang, Wonen en 
Herstel. De adviesaanvraag is uitgesteld tot nader order, waarschijnlijk begin 2018. 
In de vergadering van 18 december zal de ketenregisseur Wonen (Femke Immerman) 
de stand van zaken toelichten. 
 
b) Opvang Wonen en Herstel 
De bestuurlijke reactie van het college op uitblijven reactie op advies Opvang Wonen 
en Herstel wordt 13 november besproken in de staf met Tom Horn. 

 
c) Registratie werkzoekenden/banenafspraken 
Bij het gesprek wordt teammanager van AM Match uitgenodigd. De afspraak wordt 
gepland. 
 

 d) Inburgering/Wet Taaleis 
 Consultatie wordt ingepland (eind november) 

 
 e) Werk en Inkomen 
 Consultatie met medewerkers van team Werk en Inkomen wordt ingepland. 
 

 f) Jeugd en GGZ 
 Voorstel voor gesprek stand van zaken meerteams met directeur en teammanagers 
 voor 30 november 14.30-15.30 ligt bij delegatie. 
 
 g) Lokaal gezondheidsbeleid 
 Het stuk wordt 13 november besproken in de staf. Om voor het einde van het jaar nog 

een advies uit te brengen heeft de PR de stukken uiterlijk 15 november nodig. De 
beleidsadviseur neemt na de staf van 13 november contact op met de secretaris over 
het verdere verloop van het traject. 

 
h) Etta Palmstraat 
Binnen de gemeente worden verschillende scenario’s tegen het licht gehouden over 
het gebruik van de Etta Palmstraat na het huidige gebruik.  
 
i) Uitvoeringsplan personen met verward gedrag + advies psycholance 
Consultatie op 27 november 9.30-10.30 in Fokkerzaal. 
 

 
7. Ingekomen stukken en mededelingen    15.40 uur  
 

7.1. Bespreekpunten 
a) Notitie aan PR over verkiezingen + Concept brief aan fracties  bijlagen) 

Koepel: Gemeenteraadsverkiezingen informatie en inspiratie 
Koepel: Blog gemeenteraadsverkiezingen 
Koepel: Bijlage “Nabijheid is Beter” 
 

b) Voorstel ISP over website “Ongehinderd” (bijlage) 

 
7.2. Terugkoppelingen 
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 a) Inzet armoede ervaringsdeskundigen in Haarlemmermeer 
 Terugkoppeling van de consultatie van 9 oktober 2017 (verslag bijgevoegd) 
 

b) Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)  
Terugkoppeling van de bijeenkomst van 2 november.   
 
c) Terugkoppeling werkconferentie dementie van 30 oktober  
 
d) Terugkoppeling Masterclass Participatiewet van 10 november 
(HogeschoolinHolland) 
 

7.3 Inventarisatie deelname 
a. Inventarisatie deelname aan tweede ronde van consultatie van 

ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers dit jaar vanwege de inclusie-
agenda op 23 november de Fokkerzaal van 9.30-11.00 uur (bijlage). 

b. Inventarisatie deelname congres Gelijk=Gelijk (bijlage) 

 

8. Participatiekalender           15.50 uur  

 

9. Rondvraag       15.55 uur 

 
 
10.  Sluiting       16.00 uur 

 


