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2.

3

Onderwerp
Opening
De voorzitter heet de leden van harte welkom. Speciaal
welkom aan de voorzitter van de Wmo adviesraad van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Drie leden zijn
afwezig.
Concept verslag van 12 november 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
3.1. Bespreekpunten:
a. Verordening Participatieraad 2019, nabespreking
raad 6/12 (bijlagen)
In de weken na de vergadering van 12 november is er
achter de schermen hard gewerkt om de verschillende
fracties te bereiken en te overtuigen om wijzigingen in de
voorliggende verordening aan te brengen in artikel 3 over
de taakomschrijving en artikel 18 over de
overgangsbepaling. De twee amendementen die op deze
artikelen zijn ingediend zijn unaniem aangenomen door
de raad waardoor de taakomschrijving blijft zoals deze
was en benoemingstermijnen uit het verleden niet meer
meetellen.
Het is verstandig om in het nieuwe jaar zowel ambtelijk
als bestuurlijk het gesprek aan te gaan om te komen tot
een werkbare verhouding met de gemeente met minder
irritatie aan beide kanten. Voorgesteld wordt om dit in het
jaarverslag 2018 op te nemen.
De voorzitter raadt aan om vanuit de Participatieraad
even pas op de plaatst te maken en af te wachten welke
initiatieven in de komende periode komen vanuit het
college.
De voorzitter van de Wmo adviesraad van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude overhandigt een
boekje aan alle leden waarin een beeld geschetst wordt
van de inzet en ervaringen van de Wmo-adviesraad
tussen 2009 en 2018
b. Beschermingstafel (bijlagen)
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De antwoorden op de vragen die de Participatieraad
gesteld heeft zijn niet duidelijk terug te vinden in het
jaarverslag. Ook heeft de Participatieraad zorgen over de
continuïteit, en zit Veilig Thuis niet altijd aan tafel.
Besloten wordt om volgend voorjaar met een delegatie in
gesprek te gaan met de voorzitter van de
beschermingstafel om gerichtere vragen te stellen. De
secretaris maakt een afspraak,
De secretaris zal navragen of de resultaten van het
onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd (pagina 11
onderaan) al beschikbaar zijn voor de Participatieraad.
c. Meerteams (bijlage)
Omdat de ervaring is dat mensen in het veld eerder
geneigd zijn iets te doen dan de Meerteams (afwachtend)
en de Participatieraad zich afvraagt of in de leiding van
de teams waar probleemgezinnen besproken worden
voldoende kwaltiet of gezag aanwezig is om dingen af te
dwingen wordt besloten om af te wachten of de nieuwe
organisatie van de Meerteams verbeteringen oplevert en
om in het najaar nog een keer het gesprek aan te gaan
met de zelfde delegatie als die eerder om tafel heeft
gezeten.
d. Collegeprogramma
Een lid heeft de brief van februari 2018 waarin de PR
aandacht vraagt voor het Sociaal Domein binnen het
verkiezingsprogramma (nogmaals) onder de aandacht
gebracht van de HAP, Eén Haarlemmermeer. CDA en
Groen Links. Besloten wordt het hierbij te laten en af te
wachten wat er uit de collegeonderhandelingen komt.
Zodra het collegeprogramma voorhanden is zal de
secretaris het verspreiden onder de leden van de PR.
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3.2. Stand van zaken
a. Ongevraagd advies personen met verward gedrag
Terugkoppeling van het gesprek van 10 december met
ervaringsdeskundigen van de Herstelacademie.
De Herstelacademie weet niet goed wat ze van de PR
kan verwachten. Men wil graag in de nieuwe
Participatieraad komen vertellen wat hun werk behelst.
Besloten wordt dat de secretaris aan de herstelacademie
de adviezen van PR en de reacties van het college van
de afgelopen twee jaar over dit onderwerp toestuurt
zodat men meer gevoel krijgt bij het werk van de PR.
Omdat de PR zorgen heeft over de voortgang op dit
dossier (wat gebeurt er daadwerkelijk in
Haarlemmermeer?) zal de secretaris een ambtelijk
gesprek inplannen voor februari. Uitgangspunt zal het
laatste advies van de PR en het antwoord op dit advies
zijn. Bij dit gesprek zal de voorzitter aanwezig zijn.
b. Eenzaamheid
Een lid heeft in januari een afspraak met Angela Nicolai
van Meerwaarde. Zij is de linking pin als het gaat om
eenzaamheid in Haarlemmermeer. Ter vergadering wordt
de delegatie van de Participatieraad uitgebreid met 3
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leden. Het lid zal de datum aan de leden doorgeven
zodra deze bekend is. Terugkoppeling van dit gesprek
volgt in de vergadering van februari.

4.

Er zijn een aantal initiatieven van eetgroepen in
Haarlemmermeer. In dorpshuizen en bij de Hema
bijvoorbeeld. Deze worden goed bezocht. Er wordt
momenteel gewerkt aan een beleidsnota over
eetgroepen in Haarlemmermeer.
4.1. Ingekomen stukken
a. Reactie op advies verordening en beleidsregels
Sociaal Domein 2019
Pagina 2 in het midden:
Als een vertegenwoordiger van de gemeente
praat met een delegatie van de Participatieraad
dan wordt dat soms gezien als een advies
namens de hele participatieraad, echter voor een
breed gedragen advies van de hele PR moet het
stuk officieel namens het college voor advies
worden voorgelegd aan de PR zodat de PR
schriftelijk kan reageren. Dit zal de
Participatieraad in de werkafspraken opnemen
die met het nieuwe college gemaakt zullen
worden.
b. Beantwoording vragen achterstanden bijzondere
bijstand
Voor kennisgeving aangenomen.
c. Uren huishoudelijke hulp, voorbeeld uit
gemeente Haarlem
Voor kennisgeving aangenomen.
d. Uitwerking schoon en leefbaar (uit gemeente.nu)
Voor kennisgeving aangenomen.
e. Afgeleid belang zorgaanbieder inzake PGB
Voor kennisgeving aangenomen.
f. Brief wachtlijstproblematiek
Voor kennisgeving aangenomen.
g. Inkoopdocument en PvE aanbesteding WMO
Hulpmiddelen
Het document is ter kennisname.
Tot 6 januari kunnen opmerkingen over het PvE
dei de moeite waard zijn worden aangeleverd
worden bij de secretaris. Wellicht kunnen deze
nog worden meegenomen bij het opstellen van
de nota van Inlichtingen die is bedoeld voor de
inschrijvers.
h. Beantwoording vraag over Wonen met zorg in
nieuwbouwwijken
Voor kennisgeving aangenomen. Het onderwerp
staat op de agenda en krijgt de aandacht.

lid

Secretaris

Leden +
secretaris

4.2 Terugkoppelingen
a. Terugkoppeling netwerklunch 18+/18- 29/11
Een prima bijeenkomst over mogelijkheden om het
netwerk te benaderen wanneer je onder en boven de 18
bent en welke partijen er in beeld zijn. Een lid zal de
presentatie aan de secretaris sturen, zij zal de
presentatie op haar beurt ter informatie doorsturen naar
de leden.

Lid + secretaris
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b. Terugkoppeling vrijwilligers verwendag van 8/12
Eén lid is geweest en heeft een bloemstukje gemaakt.
Opgemerkt wordt dat bepaalde onderdelen niet
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
c. Terugkoppeling werksessie informele zorg van 10/12
De vraag hoe het nu werkt en wat er verbeterd kan
worden in de toekomst stond in deze bijeenkomst
centraal. Er volgt nog een verslag van deze bijeenkomst.
Rondvraag
Een lid geeft aan extra kosten te moeten betalen voor het
servicenummer van de regiorijder. Dit kan komen door
haar telefoonabonnement, een ander lid belt met de
vaste lijn en heeft hier geen last van. De wachttijd is lang
(20 minuten). De voorzitter geeft aan dit te melden bij de
gemeente, de Participatieraad doet hier nu niets mee.
Sluiting en borrel
Er wordt afscheid genomen van vier leden, een vijfde lid
is helaas afwezig, maar zal via een andere weg worden
bedankt. De leden worden bedankt voor hun inbreng van
de afgelopen jaren. Deze werd als zeer waardevol
ervaren.

5.

6.

Actielijst
Volgnr

Onderwerp

Uitvoering

Planning

1.
(151018)

Navragen stand van zaken aanschaf
psycholance in Haarlemmermeer)

secretaris

December 2018

2.
(171218)

Afspraak voorzitter beschermingstafel.

secretaris

Maart 2018

3.
(171218)

Resultaten van het onderzoek dat in 2018 is
uitgevoerd (pagina 11 onderaan) tbv
beschermingstafel opvragen.

Secretaris

December 2018

4.
(171218)

Afwachten of de nieuwe organisatie van de
Meerteams verbeteringen oplevert en in het
najaar nog een keer het gesprek aan te gaan met
de zelfde delegatie als die eerder om tafel heeft
gezeten.

Secretaris

Oktober 2018

5.
(171218)

Zodra het collegeprogramma voorhanden is zal
de secretaris dit verspreiden onder de leden van
de PR.

Secretaris

Januari 2019

6.
(171218(

In werkafspraken met college opnemen dat een
gesprek met een delegatie geen officieel advies
is van de Participatieraad.

Secretaris

Januari 2019
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Tot 6 januari kunnen opmerkingen over het PvE
hulpmiddelen WMO die de moeite waard zijn
worden aangeleverd bij de secretaris. Wellicht
kunnen deze nog worden meegenomen bij het
opstellen van de nota van Inlichtingen die is
bedoeld voor de inschrijvers.

Leden en secretaris

Januari 2018

Een lid zal de presentatie die gegeven is in de
netwerklunch 18+/18- aan de secretaris sturen,
zij zal de presentatie op haar beurt ter informatie
doorsturen naar de leden.

Lid en secretaris

December 2018

