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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  

(deelname leden Praktijkvleugel facultatief) 
 

Vergaderdatum 26 juni 2017  

Aanvang 13.30-17.00 uur  

Locatie Heijezaal  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 023-5676861 14 juni 2017 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening          13.30 

 

2.  Stand van zaken Clientondersteuning     13.35 
 Door Hanny Weide en Nienke van der Zee 
 
3. Concept-verslag van 15 mei 2017      14.30 
 Ter kennisname (vaststelling in september) 
        
4.  Participatietrajecten       14.35   

a) Nota wonen met zorg (bijlage reactie) 

• Ter bespreking. 
  

b) Beleidsregels bestuurlijke boete 

• Een aantal wijzigingen moeten nog worden verwerkt in de verordening sociaal 
domein en in de beleidsregels. Het advies van de PR zal hierbij meegenomen 
worden. De stukken zullen dan, inclusief de wijzigingen, eind dit jaar in zijn 
geheel aangeboden worden aan de gemeenteraad. Hieraan voorafgaand 
zullen de gewijzigde stukken opnieuw aan de Participatieraad voorgelegd 
worden en zullen beide adviezen beantwoord worden. 

 
c) Registratie werkzoekenden  

• Terugkoppeling gesprek met de accountmanager die verantwoordelijk is voor 
het binnenhalen van banen 

• Aandachtspunten zullen aan het einde van de vergadering met Ap Reinders 
worden besproken 
 

d) Beschermd wonen 

• Advies is uitgebracht op 15 juli 2016. Het antwoord is te verwachten in 
september 2017. Het advies wordt dan met het lokaal uitvoeringsprogramma 
in de gemeenteraad behandeld. 

• De voorzitter is voornemens na deze vergadering een brief te sturen aan het 
college om droefenis te uiten over het lange uitblijven van een inhoudelijke 
reactie 
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Volgvel 2 

 

 
 e) Inkoop 

• Terugkoppeling gesprek van 17 mei 2017 met teammanager en 
categoriemanagers. 

 
  f) Inburgering 

• Terugkoppeling gesprek van 22 juni. 
 

 g) Stevige Sociale basis 

• Informatieve Raadsessie en bijbehorende folder volgen in september. 
Gecombineerde behandeling in gemeenteraad met transformeermonitor. 
 

 h) Recht op inclusief Onderwijs  

• Consulatie inplannen. 
 

i) Inzet armoede ervaringsdeskundigen in Haarlemmermeer 

• Men probeert armoede ervaringsdeskundigheid onder te brengen bij 
clientondersteuners die hier al ervaring mee hebben. Na een gesprek op 
19 juni kan een consultatie worden ingepland.  

 
 j) Werk en Inkomen 

• Inplannen consultatie met medewerkers Werk en Inkomen voor delegatie. 
 
 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 

• Stand van zaken bespreken. 

 

 m) Privacy in het sociaal Domein (bijlage) 

• De grondslagenmatrix ter informatie. Na ontvangst van het jaarverslag 

eventuele vervolgstappen bepalen. 

 

 n) Jeugd en GGZ (bijlage) 

• Afspraak inplannen stand van zaken meerteams 

• Stand van zaken crisisportaal (bijlage) 
 

 0) Lokaal gezondheidsbeleid 

• De wethouder wil een andere koers varen. Advies is daarom pas na het 
zomerreces aan de orde. 
 

p) Plan van aanpak verwarde personen 

• Er zal een brief worden verstuurd over de stand van zaken plan van aanpak 

verwarde personen. In september zal een voortgangsgesprek gepland 

worden.  

 

q) Schuldhulpverlening (bijlage definitief advies) 

• In afwachting reactie. 

 

5  Ingekomen stukken en mededelingen 

1. Reacties op mail respijtzorg bespreken (bijlage)    15.35 
2. Marktconsultatie aanbesteding Jeugd 26 juni (gebundelde reacties worden 
nagezonden, stuken zie bijlage) 
3. Voorjaarsnota (stuk wordt nagezonden) 

 4. Terugkoppeling mini symposium Taalhuis 6 juni door Marion 
 5. Terugkoppeling deelname Inwonerstest sociale kaart van 13 juni   
 6. Terugkoppeling deelname netwerkbijeenkomst “Samen voor minima”op 15 juni  
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 7. Terugkoppeling Deelname bijeenkomst Humanitas “Is er armoede in 
Haarlemmermeer?” van 16 mei 

 8. Terugkoppeling gesprek FNV van 18 april 
 9. Website PR en stukje in Informeer 
 10. Jaarverslag PR is op 6 juni ter kennisname in collegevergadering ingebracht. 
 11. BGH organiseert op 5 oktober (week toegankelijkheid) een bijeenkomst over het 

VN verdrag. Uitnodiging volgt. Geen actieve rol PR.  
 12. Ingekomen post: Programmaboekjes herstelacademie Haarlemmermeer 
 
6. Participatiekalender            15.50 
 
7. Rondvraag        15.55 
 
8. Sluiting + borrel met als gast wethouder Ap Reinders   16.00 
 


