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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 beleidsvleugel  

Vergaderdatum 9 april 2018  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Van Lijnden van Hemmenzaal  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 023-5676861 9 april 2018 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening        13.30 uur 

 

2. Presentatie Inkoop      13.35 uur  
 
3. Concept-verslag van 5 maart 2018     14.15 uur 
 Vaststelling in de vergadering van mei. 

 
4 Participatietrajecten      14.20 uur 
 
4.1. Bespreekpunten: 
a. Ongevraagd advies personen met verward gedrag (bijlagen) 
Bespreken of en welke actie door de PR zal worden genomen.  
Bijlagen:  

- Advies en reactie van het college op ons advies 
- Voortgangsrapportage sluitende aanpak personen met verward gedrag 
- Verslag van gesprek met ervaringsdeskundigen over het thema preventie en 

voorlichting (verslag augustus 2017)   
- Verslag van de raadsessie van 8 maart (digitaal verzonden) 
- E-mail/verslag voorzitter van 12 maart 2018  

De secretaris zal een gesprek inplannen met de verantwoordelijk beleidsadviseur over de 
wijze waarop de PR mee kan denken.   
b. Inkoop (bijlage) 
Reactie op ons advies 1 portaal voor crisissituaties. Voor de vergadering van 25 juni zal de 
behandelend ambtenaar uitgenodigd worden om de PR bij te praten. 
 
4.2. Stand van zaken 
a. Doelgroepenvervoer (bijlagen) 
Ongevraagd advies + reactie WMO raad Bloemendaal bijgevoegd. 
Verslag klankbordgroep regiorijder 15 maart 2018. 
b. Wonen met Zorg (bijlage) 
In afwachting van een reactie op ons advies van 8 maart 2018. Het antwoord is in april te 
verwachten. 
c. Registratie werkzoekenden/banenafspraken 
De PR zal nog cijfers over banenafspraken ontvangen (de gemeente zit iets in de min). 
Besloten wordt om het punt in oktober/november terug te laten komen op de agenda in de 
vorm van een presentatie over registratie en monitoring werkzoekenden. 
b. Meerteams 
In afwachting van een reactie op de verzonden brief van 20 februari 2018.  
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c. Beschermingstafel 
In afwachting van een reactie op de verzonden brief van 20 februari 2018. Het antwoord is in 
april te verwachten. 
 

 
5. Ingekomen stukken en mededelingen    15.20 uur 
5.1. Ingekomen stukken 

a. Manifest samen voor beter (bijlage) 
b. Brief mantelzorgcompliment (bijlage) 

 
5.2. Terugkoppelingen 

a. Terugkoppeling deelname bijeenkomst VN verdrag van 27 maart  
(ter vergadering uitgedeeld) 

b. Terugkoppeling Klankbordbijeenkomst verwijzers voor inkoop Jeugd GGZ  
van 5 april 2018 

 
6.  Participatiekalender            15.45 uur 
 
7. Rondvraag        15.55 uur 
 
8. Sluiting        16.00 uur 


