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Onderwerp
Opening:
De voorzitter opent de vergadering, heet twee gasten welkom en
meldt dat er 4 mensen afwezig zijn.
Concept verslag d.d. 20 maart 2017
1. Ter kennisname. Vaststelling op15 mei.
Naar aanleiding van punt 4J3 op pagina 9:
De volgende vergadering van de Regiorijder is niet in
juni, maar al op 12 mei. Klachten graag voor 12 mei
doorgeven aan de secretaris.
2. Pagina 11 punt 6.3 De informatie betreffende
kangoeroewoningen irt blijverslening is verstuurd en
opgenomen in de nota Wonen met Zorg.
3. Een lid vraagt hoe de gasten van de WMO-adviesraad
Haarlemmerliede/Spaarnwoude (H&S) de vergadering
van 20 maart hebben ervaren. Men vond het een
boeiende en interessante vergadering. H&S vergadert in
de avond, terwijl Haarlemmermeer op maandagmiddag
vergadert. H&S bestaat uit acht leden, waar van vier
werkende leden. H&S houdt zich alleen bezig met de
WMO en niet met de jeugd- en de participatiewet.
Haarlemmermeer zal agenda’s en vastgestelde
verslagen van vergaderingen van de PR delen met H&S.
De WMO-raad van H&S is op de hoogte van en
onderschrijft het voorstel om eind 2018 een
sollicitatieprocedure op te starten waarin mensen
kenbaar kunnen maken interesse te hebben in een
functie binnen de nieuw te vormen Participatieraad.
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A. Nota wonen met zorg (concept advies bespreken)
1. Een lid geeft aan een artikel gelezen te hebben over
overheveling van zorg uit het ziekenhuis naar de
thuissituatie via ICT-voorzieningen. Een innovatie in de
zorg. Via apparatuur kan men thuis gevolgd worden
door een medisch specialist. Naar aanleiding hiervan zal
het lid een stukje tekst aanleveren over gebruik van ICTvoorzieningen in de zorg.
2. Onder het kopje Regierol gemeente opnemen dat de PR
er op vertrouwt dat de gemeente in een zo vroeg
mogelijke fase van het bouwproces aandacht besteed
aan aangepast bouwen.

lid

B. Beleidsregels bestuurlijke boete
1. 13 april concept advies rondsturen, tot 18 april reageren,
20 april advies versturen.
2. Uit het stuk blijkt dat het de intentie van de gemeente is
om een regeling op te tuigen die in principe fraudeurs
niet meer laat ontsnappen. Hoe actief is de gemeente
om fraudeurs op te sporen en terug te laten betalen en
zijn degenen die gefraudeerd hebben wel in staat om
terug te betalen?
3. Voor een deel worden mensen het slachtoffer van
bureaucratische rompslomp. Zo is de
informatievoorziening door het inleveren van
werkbriefjes te omslachtig.
4. De gemeente moet mensen goed informeren om
frauderen door onwetendheid te voorkomen.
5. De vermogenstoets vrijlaten is wel bijzonder. Raar dat er
geen rekening mee gehouden wordt dat men heeft
kunnen sparen.
C. Registratie werkzoekenden
1. Er zijn geen deelnemers van de delegatie aanwezig.
Besloten wordt de terugkoppeling van het gesprek van
23 maart en het maken van vervolgafspraken te
agenderen voor de vergadering van 15 mei.
D. Beschermd wonen
Het advies is uitgebracht, antwoord te verwachten voor
de zomer, dan wordt het advies met het lokaal
uitvoeringsprogramma in de gemeenteraad behandeld.
Besloten wordt dat de voorzitter in het bestuurlijk overleg
de wethouders zal aanspreken op het feit dat er nooit
een officieel bericht over uitstel van het antwoord
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namens het college aan de Participatieraad is verstuurd.
E. Inkoop
De afspraak van 18 april gaat niet door. Er wordt een
nieuwe afspraak ingepland.

Secretaris

F. Inburgering
De secretaris zal voor de delegatie een afspraak maken
met de beleidsadviseurs die de onderwerpen
Inburgering en Wet Taaleis in hun pakket hebben. Het
zal mooi zijn als de gemeente weer de regie krijgt in
voorlichting en advies. Afhankelijk van het gesprek zal
een ongevraagd advies worden uitgebracht.

Secretaris

G. Stevige sociale basis
De secretaris zal navragen wanneer de presentatie in de
gemeenteraad wordt gegeven en wanneer de PR de
nieuwe folder tegemoet kan zien.
H. Recht op inclusief onderwijs
De secretaris zal voor de vergadering van 15 mei een
gesprek arrangeren met vertegenwoordigers van
leerplicht over de verschillende soorten van verzuim.
Wat de gemeente er aan doet, waar de gemeente zich
onmachtig voelt en hoe de samenwerking met de
scholen is.
I. Inzet ervaringsdeskundigen
De secretaris maakt een afspraak voor april.
Een gast beveelt een boek over cliëntenparticipatie aan.
De secretaris zal het boek opvragen bij de landelijke
cliëntenraad.
J. Werk en Inkomen
Een afspraak met een aantal medewerkers van Werk en
Inkomen met de delegatie van de PR is in de maak.
Naar aanleiding van een kopie van een krantenartikel
over de situatie van schuldhulpverlening in Amsterdam
heeft George gevraagd aan Constance Baauw om in de
vergadering van 15 mei een vergelijking te maken met
de situatie in Haarlemmermeer. Het krantenartikel zal de
secretaris mailen naar de leden.
K. Haarlemmermeer doet mee
Voor de zomer komt een nieuwe regeling.
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L. Doelgroepenvervoer
1. De website is getest met visueel beperkte mensen.
Het blijkt dat veel dingen niet goed zijn aangegeven.
2. Het klantnummer voor doelgroepenvervoer is wel
degelijk onafhankelijk. Er is gekozen voor 1 nummer
zodat er maar 1 telefoonnummer op de pas gezet
hoeft te worden. Bij het kiezen van optie 2 krijgt men
een onafhankelijk bedrijf aan de lijn dat ook voor
beantwoording zorgt. Men heeft toegezegd mensen
beter te informeren over de onafhankelijkheid van
het nummer. Men gaat bij balies van ziekenhuizen
klachtenformulieren neerleggen en men heeft
gevraagd om mensen te bewegen om klachten in te
dienen. Andere gemeenten hebben weinig
problemen.

5

6

M. Privacy in het sociaal domein
Er is nog geen antwoord op de vraag hoe de gemeente
omgaat met de aanbevelingen uit het rapport Autoriteit
Persoonsgegevens. Ook het jaarverslag is nog niet
aangeboden aan de PR. De PR vraagt zich af of de
gemeente wel een goede, sluitende regeling voor de
privacy van haar inwoners heeft. De voorzitter zal dit
onderwerp agenderen voor het bestuurlijk overleg van
20 april. Terugkoppeling volgt in de vergadering van
mei.
Participatiekalender
Bestrijding van armoede onder kinderen staat op de agenda van
de raad. De secretaris zal een verslag opvragen.
Ingekomen stukken en mededelingen
1. Terugkoppeling afspraak BGH 29 maart
Van de gemeente was er niemand bij. Besloten
wordt dat de agenda’s en vastgestelde verslagen
naar de BGH worden gestuurd en de BGH zal
uitgenodigd worden om als toehoorder de
vergaderingen bij te wonen.. Een lid zal dit
doorgeven. In oktober is de week van
toegankelijkheid. De BGH zal een bijeenkomst
organiseren en heeft gevraagd of de PR hier een
rol in wil/kan spelen. De secretaris zal navragen
wat er precies van de PR verwacht wordt.
2. Mail George 28/2 betreffende informatie PGB
Ter info.
3. Het bijwonen van Actualiteitencollege op 21 april
wordt van harte aanbevolen
4. Deelname project geweld in
afhankelijkheidsrelaties
Een lid zal deelnemen.

Voorzitter
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5. Communicatie met de overheid:
Namen van geïnteresseerden die deel willen
nemen aan een testpannel van personen met een
beperking graag doorgeven aan Ineke van Dijk of
Charlotte Holst.
6. Respijtzorg: Artikel wordt nagestuurd.
Er is een groot verschil tussen de behoefte aan
Mantelzorg en Respijtzorg. Er wordt naar
verhouding weinig gebruik gemaakt van
respijtzorg. Hoe zijn de feiten echt, over welke
informatie praten we nu eigenlijk. Biedt de
gemeente het actief aan?
Rondvraag
1. Twee leden melden dat ze de volgende vergadering
afwezig zijn. De voorzitter vraagt of beide leden de
stukken willen doornemen en eventuele reacties aan de
secretaris willen doorgeven.
2. Besloten wordt om de delegatie Inkoop met 1 persoon
uit te breiden. De secretaris zal de betreffende persoon
benaderen.
3. Er worden vragen over de kosten die betrekking hebben
op een invalideparkeerplaats gesteld. Verwezen wordt
naar de legesverordening van Haarlemmermeer.
4. Een gast geeft aan de PR mee om naar aanleiding van
de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar na te
denken over welke onderwerpen de komende jaren
belangrijk zijn. De voorzitter geeft aan komend najaar
aandachtspunten aan te leveren bij de verschillende
partijen.
Sluiting om 15.30 uur

Alle leden

secretaris

Secretaris
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Actielijst
Volgnr
1
(130217)

Onderwerp
Contact opnemen met de vertegenwoordiger van
de beschermingstafel over de behoefte aan
advisering bij vraagstelling
klantervaringsonderzoek..
Aan ouders die de beschermingstafel hebben
bezocht zullen de komende weken vragen
worden gesteld. Naar aanleiding daarvan wordt in
juni besloten of er een cliëntervaringsonderzoek
zal worden gedaan.
Eventueel in november vragen of Debby Ros in
januari 2018 de PR wil bijpraten over de actuele
stand van zaken.

Actiehouder
Secretaris

Planning
Juni 2017

2

Info of de aanbevelingen van AP hebben geleid
tot passende maatregelen
15 mei vervolgstap bespreken

Secretaris/alle
leden

Mei 2017

3
(130217)

Ontwikkelen van maatwerk (IPW, Kruiter): Meer
teams zijn betrokken. Momenteel strategie en
sturing, categoriemanagers en
beleidsmedewerkers betrekken. Vraag voorlegd
hoe Participatieraad aan te haken.

secretaris

Mei 2017

4

Toelichting keukentafelgesprek
Bezoek inplannen
Ontvangstbevestiging op adviezen verduidelijken

teammanager

Najaar 2017

secretaris

Zomer 2017

Lokaal deel gezondheidsbeleid verspreiden
onder leden PR

secretaris

Mei 2017

7
(130217)

Aanvullingen op lijsten welzijnsorganisaties zullen
door de secretaris worden verwerkt.

Secretaris

Zomer 2017

8
(200317)

Inplannen consultatie met medewerkers Werk en
Inkomen voor delegatie

secretaris

Juni 2017

9
(200317)

Delegatie “Haarlemmermeer doet mee” houdt
besluit (juni) over inzet van middelen en
communicatie in de gaten en koppelt terug naar
de leden
Inburgering
De secretaris zal voor de delegatie een afspraak
maken met de beleidsadviseurs die de
onderwerpen Inburgering en Wet Taaleis in hun
pakket hebben

Delegatie
Haarlemmermeer
doet mee

juni 2017

secretaris

Mei/juni 2017

5
(160117)
6
(160117)

10
(100417)

Verslag van
Volgvel

Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 20-03-2017 (beleids- +
praktijkvleugel)
7

11
(200317)

Afspraak inplannen tussen delegatie en
beleidsadviseur over pilot inzet
ervaringsdeskundigen.

Secretaris

tzt

12
(200317)

Vervolgstappen bespreken met voorzitter
betreffende communicatie/website

secretaris

mei 2017

13
(200317)

Folders meenemen naar de volgende
vergadering

secretaris

mei 2017

14
(100417)

Registratie werkzoekenden: terugkoppeling van
het gesprek van 23 maart en het maken van
vervolgafspraken agenderen voor de vergadering
van 15 mei.

secretaris

Mei 2017

15
(100417)

Nieuwe afspraak delegatie Inkoop inplannen

secretaris

Mei 2017

16
(100417)

Stevige sociale basis: De secretaris zal navragen
wanneer de presentatie in de gemeenteraad
wordt gegeven en wanneer de PR de nieuwe
folder tegemoet kan zien.
De secretaris zal voor de vergadering van 15 mei
een gesprek arrangeren met vertegenwoordigers
van leerplicht over de verschillende soorten van
verzuim. Wat de gemeente er aan doet, waar de
gemeente zich onmachtig voelt en hoe de
samenwerking met de scholen is
De secretaris maakt een afspraak voor april.
Een gast beveelt een boek over
cliëntenparticipatie aan. De secretaris zal het
boek opvragen bij de landelijke cliëntenraad.
Een afspraak met een aantal medewerkers van
Werk en Inkomen met de delegatie van de PR is
in de maak.

secretaris

April 2017

secretaris

mei 2017

secretaris

Mei 2017

secretaris

Mei/juni 2017

20
(100417)

Uitblijven van reactie op advies beschermd
wonen bespreken in bestuurlijk overleg,
terugkoppeling in mei

Voorzitter

Mei 2017

21
(100417)

Verslag opvragen van raadsessie bestrijding van
armoede onder kinderen

Secretaris

Mei 2017

22
(100417)

de agenda’s en vastgestelde verslagen naar de
BGH worden gestuurd en de BGH zal
uitgenodigd worden om als toehoorder de

Secretaris/lid

Vaste afspraak

17
(100417)

18
(100417)

19
(100417)
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vergaderingen bij te wonen. Een lid zal dit
doorgeven.

23
(100417)

24
(100417)

25
(100417)

In oktober is de week van toegankelijkheid. De
BGH zal een bijeenkomst organiseren en heeft
gevraagd of de PR hier een rol in wil/kan spelen.
De secretaris zal navragen wat er precies van de
PR verwacht wordt.
Namen van geïnteresseerden die deel willen
nemen aan een testpannel van personen met
een beperking graag doorgeven aan Ineke van
Dijk of Charlotte Holst.
Artikel over respijtzorg nasturen

secretaris

mei 2017

Alle leden

Mei 2017

secretaris

Mei 2017

26
(100417)

Delegatie Inkoop uitbreiden, betreffende persoon
benaderen

secretaris

Mei 2017

27
(100417)

boek over cliëntenparticipatie aan. De secretaris
zal het boek opvragen bij de landelijke
cliëntenraad.

Secretaris

Mei 2017

