Agenda

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
Vergaderdatum
Aanvang
Locatie
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Bijlage(n)

Vergadering Participatieraad Beleidsvleugel
16 oktober 2017
13.30-16.00 uur
Van Lijnden Van Hemmenzaal
Ineke van Dijk
023-5676861
Diverse

Hoofddorp,

5 oktober 2017

1.

Opening

13.30 uur

2.

Presentatie Privacy in het Sociaal Domein
Door Rik Duursma

13.35 uur

3.

Concept-verslag van 18 september 2017
Ter kennisname.

14.15 uur

4.

Participatietrajecten

14.20 uur

a) Nota wonen met zorg
In afwachting van het uitvoeringsplan, voordat het stuk naar het college gaat zal dit
voor advies voorgelegd worden aan de PR. Adviesaanvraag is uitgesteld tot nader
order.
b) Opvang Wonen en Herstel
In afwachting van de reactie van het college op uitblijven reactie op advies Opvang
Wonen en Herstel. Het uitvoeringsplan wordt gecombineerd met het uitvoeringsplan
Wonen met Zorg.
c) Beleidsregels bestuurlijke boete
In afwachting van adviesaanvraag op de actualisatie van de bestaande beleidsregels
(einde van het jaar)
d) Registratie werkzoekenden
In oktober zal een consulatie gepland worden over de volgende vragen die nog niet
afdoende beantwoord zijn:
1. Loopt de gemeente Haarlemmermeer achter met de registratie van werkzoekenden.
Zo ja, op welke manier probeert de gemeente dit te verbeteren?
2. Wat heeft de Gemeente gedaan om aan de indicatie Baanafspraak te voldoen?
3. Welke doelstellingen heeft de gemeente voor de toekomst inzake banenafspraak?
4. Op welke wijze ziet de gemeente toe op het behalen van deze doelstellingen?
5. Werknemers met een arbeidsbeperking blijven over het algemeen voor korte tijd
werkzaam bij hun werkgever. Bijvoorbeeld door tijdelijke contracten of verkeerd
ingeschatte problematiek van de werknemer. Welke doelstellingen heeft de
gemeente in het kader van duurzame plaatsing?
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e) Inkoop
Hans Blok (teammanager beleidsafdeling) zal per mail de vragen die na afloop van
het gesprek van 17 mei 2017 nog open stonden beatwoorden. Daarna vervolg
bepalen.
f) Inburgering
Consultatie wordt ingepland.
g) Stevige Sociale basis
Informatieve Raadsessie en bijbehorende folder is geweest. De beleidsadviseur zal
een presentatie houden in de vergadering van december.
h) Transformeermonitor
Het advies van de PR is verwerkt in de Transformeermonitor.
In afwachting van een reactie.
i) Recht op inclusief Onderwijs
Terugkoppeling van de consultatie van 9 oktober 2017.
j) Inzet armoede ervaringsdeskundigen in Haarlemmermeer
Terugkoppeling van de consulatie van 9 oktober 2017
k) Werk en Inkomen
In oktober zal een consultatie worden ingepland voor de delegatie Werk en Inkomen
met medewerkers van SDV.
l) Doelgroepenvervoer
Stand van zaken bespreken.
m) Jeugd en GGZ
Afspraak inplannen stand van zaken meerteams.

n) Lokaal gezondheidsbeleid
De wethouder wil een andere koers varen. Advies is daarom pas na het zomerreces
aan de orde.
o) Plan van aanpak verwarde personen
De gemeente zal een brief aan de PR versturen over de stand van zaken plan van
aanpak verwarde personen. In september zal een voortgangsgesprek gepland
worden.
p) Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)
Is het gelukt een beleidsadviseur te enthousiasmeren voor de bijeenkomst van 2
november?
q Advies Psycholanse (bijgevoegd)
In afwachting van reactie.
5.

Ingekomen stukken en mededelingen
a. Vaststellen vergaderdata 2018 (bijlage)
b. Website
c. Artikel Informeer (bijlage)

15.15 uur
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6.

Participatiekalender

15.30 uur

7.

Rondvraag

15.45 uur

8.

Sluiting

16.00 uur

