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18 september 2017
16 leden
2 leden van de beleidsvleugel, 2 leden van de praktijkvleugel

Ineke van Dijk (secretaris)

1

2.

3.

Onderwerp
Opening
Er zijn 4 leden afwezig.
De gasten worden welkom geheten.
Zeer binnenkort verschijnt er een artikel in de Informeer
over de PR met als onderwerp wonen voor bijzondere
doelgroepen.
Concept-verslag van 15 mei 2017
Het verslag wordt vastgesteld.
Concept-verslag van 26 juni 2017
Het verslag wordt vastgesteld.
Participatietrajecten
a) Ongevraagd advies op Voorjaarsrapportage
1. Er ontbreken een aantal pagina’s. De secretaris zal het
advies en de reactie van het college op papier nazenden.
2. Een aantal elementen uit het advies van de PR zijn
verwerkt:
* De regeling is uitgebreid: Uitbreiding van de regeling is
mede mogelijk gemaakt door extra rijksuitkering aan de
gemeente.
* De intentie is om niet meer achteraf, maar vooraf direct
aan de instanties te betalen
* Meer publiciteit: Er is een folder gemaakt die onder alle
gezinnen in Haarlemmermeer zal worden verspreid
(meer publiciteit). De secretaris zal de folder per mail
nasturen
Enig minpunt is dat de gemeente de bepleiting van de PR
voor uitbreiding van de regeling “Haarlemmermeer doet
mee” voor volwassenen niet heeft overgenomen. Slechts
3 procent van de doelgroep maakt gebruik van de
regeling. Dit is een aandachtspunt dat de PR zal
vasthouden.

Actie
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b) Nota wonen met zorg
Door ziekte van de beleidsadviseurs Wonen zal
het uitvoeringsplan vertraging oplopen.
De vervanging is inmiddels geregeld, maar het
uitvoeringsplan staat niet bovenaan de lijst. Femke
Immerman (ketenregisseur wonen) is in gesprek
met de clustermanager van de betreffende afdeling
om het belang van de uitvoeringsnota te
benadrukken en om bij de afdeling Wonen formatie
vrij te maken. Besloten wordt om tot november af
te wachten.
c) Beleidsregels bestuurlijke boete
Het antwoord op het advies wordt voor
kennisgeving aangenomen. Besloten wordt om de
stukken voor advies eind van het jaar af te
wachten.
d) Registratie werkzoekenden
Clustermanager SDV Wim Zwanenburg geeft een
toelichting op de stand van zaken (bijlage bij het
verslag).
Op 1 juni heeft de Gemeenteraad het plan Werk
boven Uitkering goedgekeurd en de middelen
toegekend om extra inspanningen te leveren om
het bedrag per uitkering te verlagen., Hiervoor
worden vier hoofdsporen gevolgd:
1. Dienstverlening aan de voorkant verbeteren
(aanvraagproces)
2. Werk boven uitkering. Extra inspanningen
om mensen aan het werk te krijgen door het
inzetten van Casemanagers.
Opmerking 1 PR:
Overheden blijven doorgaans achter bij het
bedrijfsleven waar het gaat om het in dienst
nemen en opleiden van bijstandtrekkers.
Hoe is de situatie in Haarlemmermeer?
Antwoord 1: In Haarlemmermeer is SDV in
gesprek met personeelszaken.
Haarlemmermeer blijft inderdaad achter.
De PR zal vinger aan de pols houden.
Opmerking 2 PR: De PR heeft sterk de
indruk dat de deskundigheid omtrent
arbeidsbemiddeling ontbreekt. Hoe krijg je
mensen deskundig en hoe ver wil je gaan in
het opleiden van je eigen mensen, wat kun je
van hen verwachten?
Antwoord 2: Casemanagement wordt voor
het hele bestand van uitkeringsgerechtigden
ingevoerd. De gemeente staat aan het begin
van het proces en is aan het inhalen.
Medewerkers moeten hun bestand leren
kennen en worden binnen de organisatie
opgeleid. Door ervaringen in het verleden
waarbij deskundigen werden ingehuurd en bij
vertrek hun deskundigheid weer meenamen
wil de gemeente juist vaste medewerkers
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opleiden.
Opmerking 3 PR: De PR vraagt zich af of
het WSP (WerkgeversServicePunt)
Haarlemmermeer wel voldoende kennis in
huis heeft en de boel wel op orde heeft? Dit
naar aanleiding van eigen ervaringen en
signalen.
Antwoord 3: De banden met het WSP Groot
Amsterdam zijn verstevigd. Dit zie je ook
terug in de cijfers. Er vindt coaching on the
job plaats, scholing, intercollegiale toetsing
met andere gemeenten. We zitten nu in de
fase van het vastleggen van de
werkprocessen. In de prakrijk worden al wel
contacten gelegd en wordt ondersteuning
geboden maar de gemeente kan vaak niet
snel genoeg opvolgen. Dit moet eigenlijk
naadloos op elkaar aansluiten.
Opmerking 4 PR: De uitstroom van
uitkeringsgerechtigden blijft nog wel achter
ten opzichte van het plan. Heeft de
gemeente een doelstelling geformuleerd?
Antwoord 4: De Gemeenteraad heeft
ingestemd met een uitstroomdoel van 125
personen eind 2018. Op dit moment zijn er
75 personen uitgestroomd uit de uitkering.
Opmerking 5 PR: Is er in het plan rekening
gehouden met statushouders?
Antwoord 5: In het plan is rekening
gehouden met een taakstelling voor
statushouders voor dit jaar en volgend jaar.
3. Debiteurenbeleid: In totaal heeft de
gemeente 9 miljoen euro open staan aan
vorderingen. De aanpak van niet betalende
debiteuren wordt voortvarend aangepakt. De
prognose is dat de gemeente 10 procent
meer opbrengsten kan realiseren dan het
gemiddeld jaarbedrag.
4. Handhaving: Door het versterken van de
fraude allertheid heeft de gemeente vorig
jaar 3 ton kunnen besparen.
Bedrijfsvoering: Het bestand blijft stijgen. Dit
is ook de landelijke trend. Als de lijn doorzet
zal dit wel leiden tot een iets lagere instroom
dan vorig jaar. Op dit moment zijn er 2100
uitkeringsgerechtigden, waarvan 17 procent
statushouders.
Vraag 6 PR: Hoe staat het met de
afstemming met het UWV?
Antwoord 6: Het UWV wil graag op GrootAmsterdam niveau overleg voeren. Er zijn
nog geen resultaten geboekt.
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Vraag 7 PR: Hoe is het met de 50 plusser?
Antwoord 7: We kijken wel naar leeftijd
maar voornamelijk naar capaciteit.
Vraag 8 PR: Hoe kijken jullie naar
duurzaamheid? Je hebt continu te maken
met maatwerk, hoe spelen jullie daar op in?
Antwoord 8: Dit is precies de kern van het
vak van casemanagement. Het blijft altijd
maatwerk. We sturen natuurlijk op
duurzaamheid. We bemiddelen mensen niet
alleen naar werk, maar kijken ook of ze een
opleiding nodig hebben om dat werk te
blijven doen. De arbeidsmarkt is de laatste
jaren erg veranderd. Er worden veel tijdelijke
contracten aangeboden, soms voor weinig
uren. Hier ligt ook een markt voor ons,
Mensen kunnen hierbij werkervaring en
arbeidscontinuiteit opdoen.
Vraag 9 PR: Doet Haarlemmermeer, net als
Haarlem, ook aan arbeidsmatige
dagbesteding (werken met veel
begeleiding)?
Antwoord 9: We willen dit wel gaan doen,
maar Haarlemmermeer is nog niet zo ver als
Haarlem. Dit heeft te maken met de planfase
waar we nu in zitten. We willen eerst
uitkeringsgerechtigden helpen voor wie we
een redelijke kans zien om op de
arbeidsmarkt te komen.
Vraag 10 PR; Het Nova college heeft een
pre entree ontwikkeld voor jongeren. De
jongeren zijn officieel nog geen student en
hebben dus geen recht op studiefinanciering
en een OV studentenkaart, ze krijgen ook
geen bijzondere bijstand.
Antwoord 10: Dit zal worden uitgezocht. Het
lijkt een mooie ontwikkeling om jongeren te
helpen waar ook voorzieningen bij zouden
moeten horen.
De achterstanden in aanvragen
levensonderhoud en Bijzondere bijstand zijn
weggewerkt Het aantal klachten is gedaald
door verbetering van de dienstverlening, de
meeste klachten gaan namelijk over tijdige
dienstverlening. Voor bezwaar en beroep wil
de gemeente het proces meer
professionaliseren. Kijken of men met
inwoners eerder in gesprek kunnen gaan om
tot elkaar te komen.
Er zijn wel totaalcijfers bekend over de
uitkomsten van bezwaar en beroep. Voor
2017 is men op zoek naar specifieke
gegevens die betrekking hebben op SDV.
Opmerking 11 PR: De nadruk ligt nog
steeds erg op de juridische kant. Probeer dit
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te veranderen. Veel inwoners begrijpen dit
niet.
De PR spreekt af dat er een consulatie zal
worden gepland met de beleidsadviseur
betreffende registratie werkzoekenden en
een verantwoordelijke voor de uitvoering.

e) Opvang Wonen en Herstel (bijlage))
Wegens ziekte bij de afdeling Wonen is
het uitvoeringsprogramma vertraagd. Het
antwoord is uiterlijk te verwachten in
januari 2017. Het advies wordt dan met het
lokaal uitvoeringsprogramma in de
gemeenteraad behandeld. Het
uitvoeringsprogramma wordt
gecombineerd met het
uitvoeringsprogramma Wonen met Zorg.
De PR heeft nog geen antwoord van het
college ontvangen op de brief over het
uitblijven van een reactie op het advies
Opvang, Wonen en Herstel van 29 juni
2017. De PR is teleurgesteld en vindt het
onfatsoenlijk dat een reactie op dit advies
structureel uitblijft.
f) Inkoop
• De delegatie van de PR heeft tijdens het
gesprek op 17 mei vragen gesteld die nog
open staan. Hans Blok zal de verwachting
van de gemeente richting de PR per mail
toelichten. Wellicht kan Hans in de
vergadering van oktober een bezoek
brengen aan de PR.
g) Inburgering/Wet Taaleis
• De consultatie van 22 juni is niet
doorgegaan en zal worden verzet naar
oktober.
h) Stevige Sociale basis
• Informatieve Raadsessie en bijbehorende
folder volgen in september.
Gecombineerde behandeling in
gemeenteraad met transformeermonitor.
• De secretaris zal navragen wanneer de
transformeermonitor en de sociale kaart in
de raad worden behandeld.
i) Transformeermonitor
• In afwachting van een reactie op het
advies.
j) Recht op inclusief Onderwijs (bijlage)
• De secretaris zal een consultatie
inplannen. Een lid wijst de PR op de
verontrustende ontwikkeling dat
bassischolen steeds commerciëler gaan
denken. Sommige directeuren hebben

secretaris

secretaris
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liever gemiddelde leerlingen dan leerlingen
met een rugzakje omdat dit laatste duurder
is.

secretaris

k) Inzet armoede ervaringsdeskundigen in
Haarlemmermeer
• Er is een gesprek ingepland voor
september.
l) Werk en Inkomen
• In oktober zal een consultatie worden
ingepland voor de delegatie Werk en
Inkomen met medewerkers van SDV.

secretaris

m) Haarlemmermeer doet mee (bijlage)
• De nota “Armoedebestrijding onder
kinderen” wordt voor kennisgeving
aannemen. De secretaris zal de folder
voor inwoners doorsturen naar de leden.
n) Doelgroepenvervoer
• Start leerlingenvervoer: Er is een
verkeerde inschatting gemaakt van het
aantal busjes en chauffeurs dat nodig is.
Daarnaast is er een tekort aan chauffeurs
en werkt men met een nieuw systeem
waardoor veel routes zijn veranderd. De
grootste problemen zijn opgelost. Er zijn
nog een paar knelpunten waarover ouders
op de hoogte worden gehouden. De
klankbordgroep heeft het vertrouwen dat
er hard wordt gewerkt en is blij met de
duidelijkheid. De eerstvolgende
vergadering van de klankbordgroep is op
14 december. Afgesproken wordt om het
onderwerp voor de volgende vergadering
van de PR (16 oktober) weer op de
agenda te zetten.
• Regiorijder
Het WMO vervoer gaat over het algemeen
goed. Het niet mogen meenemen van een
scootmobiel bij ritten korter dan 4 km blijft
een agendapunt.
De BGH en ouderenbond kijkt met elkaar
naar het verbeteren van het inzamelen van
klachten. Mensen zitten vaak lang in de
bus.
o) Privacy in het sociaal Domein (bijlage)
• De secretaris zal Rik Duursma
uitnodigen voor de vergadering van
oktober om de presentatie die hij aan de
gemeenteraad heeft gegeven ook aan de
PR te geven. De secretaris zal vragen of
de presentatie en het verslag van de
informatieve raadsessie van te voren kan
worden verspreid.
q) Jeugd en GGZ

secretaris

secretaris
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•

De secretaris zal een afspraak inplannen
met Kristine Leenman en de teammanager
van meerteam midden over de stand van
zaken van de meerteams.

r) Lokaal gezondheidsbeleid
• De wethouder wil een andere koers varen.
De secretaris zal infomeren naar de stand
van zaken.

secretaris

secretaris

s) Plan van aanpak personen met verward gedrag
• De PR heeft nog geen brief ontvangen
over de stand van zaken plan van aanpak
verwarde personen. Ook een
voortgangsgesprek is niet gepland,.
Besloten wordt om nog even af te
wachten.
t) Schuldhulpverlening (bijlage definitief advies)
• De reactie op het advies wordt voor
kennisgeving aangenomen.
u) Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)
•

De Koepel adviesraden Sociaal Domein
heeft op 29 juni een eerste bijeenkomst
georganiseerd over GIA. Een lid van de
PR was hierbij aanwezig en licht toe wat
de vervolgstappen zijn:
1. Over het thema GIA in gesprek gaan
met de eigen gemeente
2. Vervolgbijeenkomst met de
deelnemende adviesraden Inclusief hun
gemeente
3. Met elkaar de Top 5 vaststellen om deze
daarna in druk te brengen
4. Landelijk bij adviesraden bewustwording
in gang zetten.
Voor de volgende vergadering op 2
november zal het lid van de PR proberen
om een gemeenteambtenaar bereid te
vinden om mee te gaan. Op de agenda
van de vergadering van december zal het
punt GIA terugkomen.

v) Respijtzorg
• Een lid van de PR heeft een nuttig gesprek
gehad met beleidsadviseur Vivienne Otto
over de rol van Mantelzorg en Meer en de
communicatie van de gemeente. De acties
voor 2017 zijn besproken. Op 11 juli is een
bezoek gebracht aan een respijthuis in
Alkmaar om te kijken of dit ook iets is voor
Haarlemmermeer. De respijtwijzer is nu in
de lucht. Er vindt nog een laatste test van
de digitale sociale kaart plaats.

Lid
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5

Uit Haarlemmerliede/Spaarnwoude:
a. Brief psycholance
b. Ongevraagd advies verwarring
Besloten wordt om naar aanleiding van de brief
over de psycholance en het advies verwarring van
de WMO-adviesraad
Haarlemmerliede/Spaarnwoude een ongevraagd
advies aan het college te versturen. De PR
onderstreept het belang van de inzet van een
psycholance voor deze aparte doelgroep.
Uit Haarlemmermeer
c. Nota ongewijzigd vaststellen voucherhulp bij het
huishouden 2018-2019
Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen en
wordt gezien als een winstpunt dat is
voortgekomen uit het ongevraagd advies van de
PR op de voorjaarsnota.
d. De brief van 27 juni 2017 over de Stand van
zaken Sociaal Domein wordt voor kennisgeving
aangenomen.
e. Verslag rekenkamercommissie van 13 juli 2017
Conclusie van het gesprek is dat de PR en de
rekenkamercommissie niet in elkaars vaarwater
zitten. De secretarissen zien toe op het uitwisselen
van informatie tussen de rekenkamercommissie en
de PR. De RKC zal als zij dat zinnig en wenselijk
acht onderzoeksvragen kunnen voorleggen aan de
PR.
f. Mail de heer Van Malsen inzake
leerlingenvervoer
Er is dagelijks overleg verbetering van de
dienstverlening tussen gemeente en vervoerder.
Uiterlijk na herfstvakantie moet alles op orde zijn.
Problemen worden waar mogelijk zo snel mogelijk
opgelost. De secretaris zal de mail van de heer
Van Malsen beantwoorden.
g. Verslag ambtelijk overleg 6 juli 2017
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
h. Multi disciplinaire samenwerking rondom kanker,
uitnodiging voor 19 oktober In Haarlemmermeer
zijn twee inloophuizen, het Adamas inloophuis en
Esperanza Badhoevedorp.
i. Brieven Koepel over contributieverhoging
Een nieuw bestuur en een nieuwe directie wil het
roer omgooien. De voorzitter ervaart een duidelijke
verbetering.

2 leden

secretaris
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6.

Participatiekalender
De participatiekalender wordt kennisgeving aangenomen.

7.

Rondvraag
1. Vanaf heden zullen adviezen, antwoorden van het
college en agenda’s en verslagen van de
vergaderingen digitaal ter informatie worden
verzonden aan de WMO-adviesraad van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
2. Op 19 september zal de tweede test van de
digitale sociale kaart plaatsvinden.
3. Op 21 september hebben de secretaris en een lid
een afspraak met een bedrijf uit Hoofddorp over
het opzetten van een website voor de PR.
4. Een lid wordt 4 oktober aan haar knie geopereerd
en weet niet zeker of ze aanwezig is in de
vergadering van 16 oktober.
5. Een lid geeft aan dat de mogelijkheid bestaat om in
een advies van de PR een afwijkend standpunt
op te nemen. Dit naar aanleiding van het advies
over Gezondheidsbeleid, waar het lid een andere
mening was toebedeeld dan de rest van de PR.
6. Een lid informeert de PR over het traject
“Meetellen in Utrecht” waar men drie jaar bezig is
geweest met het interviewen van minima.

8.

Sluiting
Om 16.00 uur.

Actielijst
Volgnr

Onderwerp

Uitvoering

Planning

1.
130217)

Traject IPW (Kruiter) over maatwerk heeft niet
gebracht wat men er van verwachtte. Meerteams
en beleidsafdeling moeten nog samen bepalen
hoe een vervolg aan het traject te geven en wie
de kar zal gaan trekken. De secretaris wordt op
de hoogte gehouden.
Toelichting keukentafelgesprek

Secretaris

November 2017

teammanager

?

3.
(130217)

Aanvullingen op lijsten welzijnsorganisaties
verwerken.

Secretaris

zsm

4.
(200317)

Inplannen consultatie met medewerkers Werk en
Inkomen

secretaris

Oktober 2017

5.
(260617)

Consultatie inburgering/Wet Taaleis van 22 juni
verplaatsen

secretaris

Oktober 2017

2.
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6.
(260617)

Website opzetten

Secretaris/lid

november 2017

7.
(150517)

Recht op inclusief Onderwijs
De secretaris zal een consulatie inplannen.

Secretaris

9 oktober 2017

8.
(150517)

Afspraak maken over stand van zaken/ervaringen
meerteams voor delegatie Jeugd en GGZ

Secretaris

Oktober 2017

9.
(260617)

Inplannen consultatie onafhankelijke
clientondersteuning

Secretaris

Oktober 2017

10.
(260617)

Registratie werkzoekenden: De aandachtspunten
zullen nog een keer besproken worden in een
consultatie. De secretaris maakt een nieuwe
afspraak. Daarna zal een conclusie getrokken
worden.

Secretaris

Oktober 2017

11.
(260617)

Er zal namens de gemeente een brief worden
verstuurd aan de PR over de stand van zaken
plan van aanpak verwarde personen. In
september zal een voortgangsgesprek gepland
worden.
Een lid stuurt een verslag door van de
vrijwilligerscentrale over het aansturen van
coordinatoren. Hier komt nog een vervolg op.

beleidsadviseur

September 2017

Lid

?

De secretaris zal uitzoeken op welke manier de
PR geinformeerd kan worden over de adviezen
van de jeugdgemeenteraad en zal ook vragen
wat er van de PR verwacht wordt in relatie tot de
jeugdgemeenteraad.
Het advies op de VJR en de reactie van het
college op papier nazenden

Secretaris

Oktober 2017

Secretaris

Oktober 2017

15.
(180917)

Hans Blok zal de verwachting van de gemeente
richting de PR per mail toelichten. Wellicht kan
Hans in de vergadering van oktober een bezoek
brengen aan de PR.

Secretaris

Oktober 2017

16.
(180917)

Navragen wanneer de Transformeermonitor en
de Sociale Kaart in de raad worden behandeld

secretaris

Oktober 2017

17.
(180917)

Onderwerp leerlingenvervoer agenderen voor de
vergadering van 16 oktober

Secretaris

16 oktober 2017

12.
(260617)

13.
(260617)

14.
(180917)
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18.
(180917)

Rik Duursma uitnodigen voor een presentatie
over privacy voor de vergadering van 16 oktober

Secretaris

Oktober 2017

19.
(180917)

Aanvullend advies op personen met verward
gedrag maken (psycholance)

Secretaris

September 2017

20
(180917)

Mail van de heer van Malsen over
leerlingenvervoer beantwoorden

Secretaris

September 2017

