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
20 maart 2017
13.30-16.00 uur
Heijezaal
Ineke van Dijk
023-5676861
Diverse

Hoofddorp, 9

maart 2017

1.

Opening

13.30

2.

Verslag van 16 januari 2017
Ter vaststelling
Verslag 13 februari 2017
Ter vaststelling

13.35

3.

Presentatie Werk en Inkomen door Wim Zwanenburg

14.00

4.

Participatietrajecten

14.45

a) Gezondheidsbeleid
• verzending lokale paragraaf eind maart/begin april.
b) Bejegening en communicatie met de overheid
• Terugkoppeling consultaties 21 februari en 3 maart
c) Zelfstandig wonen en inclusieve wijken
• In september volgt opnieuw een consultatie over het thema inclusieve wijken
d) Huisvesting bijzondere doelgroepen
• terugkoppeling consultatie 19 januari
e) Nota wonen met zorg (bijlage adviesaanvraag)
• Reacties van de leden op de adviesaanvraag bespreken.
f) Beschermd wonen
• Advies is uitgebracht. Antwoord te verwachten half april. Het advies wordt met
het lokaal uitvoeringsprogramma in de gemeenteraad behandeld.
g) Alzheimermonitor
• Terugkoppeling bijeenkomst van 7 maart 2017
h) Plan van aanpak verwarde personen (bijlage antwoord op advies)
• Antwoord op advies bespreken.
i) Haarlemmermeer doet mee (bijlage antwoord op advies)
• Antwoord op advies bespreken.
• Beleidsadviseur Rob Kouwenhoven zal afspraak maken met delegatie over
meedenken nieuw beleid.
j) doelgroepenvervoer (bijlage antwoord op tweede ongevraagd advies)
• Antwoord op advies bespreken
k) Registratie werkzoekenden
• Er wordt een afspraak ingepland met betreffende beleidsadviseur
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l.) Inkoop
• Er wordt een afspraak voor een oriënterend gesprek ingepland met
teammanager.
m) Wet taaleis
• Stand van zaken beantwoording antwoord mail clustermanager Sociale
Dienstverlening
n) Schuldhulpverlening
• Er zal een afspraak gemaakt worden met de delegatie voor input op een op te
stellen preventieplan
o) Stevige Sociale basis
• In het voorjaar wordt een informatieve raadsessie georganiseerd.
Bijbehorende brief/folder wordt ook aan PR toegestuurd.
p) Recht op inclusief Onderwijs (antwoord op vragen)
• Antwoord bespreken.
q) Inzet ervaringsdeskundigen in Haarlemmermeer (bijlage nagezonden
• PR is gevraagd mee te denken over pilot inzet ervaringsdeskundigen
• Delegatie vormen zodat afspraak kan worden gemaakt

5.

Participatiekalender (bijlage wordt nagezonden)

15.30

6.

Ingekomen stukken en mededelingen
15:40
1. Terugkoppeling ambtelijk overleg George/Clustermanager
2. Brief namens diverse colleges over betrokkenheid regionaal beleid (bijlage)
3. Terugkoppeling Daphne van deelname aan uitwisselingsbijeenkomst Herstel
en Participatie op 9 maart.
4. Terugkoppeling interview SCP van 8 maart
5. Cliëntondersteuning:
De gemeente gaat na hoe cliëntondersteuning samen met andere partijen
geoptimaliseerd kan worden voor de verschillende doelgroepen en het
aanbod beter bekend kan worden gemaakt. In mei volgt een terugkoppeling
in de PR.

7.

Rondvraag

15.55

8.

Sluiting

16.00

