
 

 

  

 

 

Concept Verslag 

  Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 

Verslag van Participatieraad Haarlemmermeer beleids- en praktijkvleugel 
Vergaderdatum 5 maart 2018 

Aanwezig  
Afwezig met 

kennisgeving 
 

Afwezig zonder 
kennisgeving 

 

Verslaglegging Ineke van Dijk (secretaris) 

   Onderwerp Actie 

1 Opening 
1 lid heeft zich afgemeld, 1 lid is ziek en 2 leden zijn met 
vakantie. Ter vergadering is een extra pakket met 
stukken uitgedeeld onder andere met de concept 
adviezen voor doelgroepenvervoer en wonen met zorg. 
De presentatie over Inkoop zal niet vandaag, maar op 9 
april worden gehouden in verband met beschikbaarheid 
van de betreffende medewerkers. 
 

 

2.  Concept verslag van 15 januari 2018 
Naar aanleiding van: Punt 7.2 Dat mensen geen 
reminder krijgen voor verlenging van thuiszorg is iets om 
aan te kaarten bij een volgend contact hierover met de 
gemeente. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Concept-verslag van 5 februari 2018 
Tekstueel: Punt 4.1 “beidt” moet “biedt” zijn. 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Participatietrajecten  

3.1 3.1. Bespreekpunten: 
a. Doelgroepenvervoer (bijlage ter vergadering 
uitgedeeld) 
Het concept advies wordt vastgesteld en zal verzonden 
worden door de secretaris. Een afschrift wordt ook 
verzonden aan de WMO raden en participatieraden in de 
regio. 
 
b. Ongevraagd advies personen met verward gedrag 
(voortgangsrapportage ter vergadering uitgedeeld) 
Reactie op de adviezen bespreken. 
Donderdagavond 8 maart vindt om 20.00 uur een 
raadsessie plaats waarin de voortgangsrapportage (ter 
vergadering uitgedeeld) besproken zal worden. De 
voorzitter zal deze sessie bijwonen. 
De reactie van het college op de adviezen wordt voor 
kennisgeving aangenomen. Besloten wordt de 
ontwikkelingen af te wachten en de 
voortgangsrapportage, het verslag van de raadsessie van 
8 maart en het verslag van het gesprek dat de gemeente 
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zal hebben met ervaringsdeskundigen te agenderen voor 
de vergadering van 9 april.  
De secretaris zal een gesprek inplannen met de 
verantwoordelijk beleidsadviseur over de wijze waarop de 
PR mee kan denken.   
 
 
c. Wonen met Zorg (bijlage ter vergadering 
uitgedeeld) 
Twee leden hebben per mail alsnog gereageerd. De 
reacties zullen worden verwerkt. Op pagina 2 zal de 
naam van Tom Horn gewijzigd worden in wethouder 
Wonen. Op pagina 1, punt 1  “te denken valt aan 
woonvormen zoals “Ons tweede thuis” zal worden 
gewijzigd in te denken valt aan de speciale woonvormen 
die Sein aanbiedt.” Na aanpassing van het advies zal het 
advies worden verzonden.  
 
d. Beleidsregels Sociaal Domein (bijlage) 
Het pleidooi voor een hoger boetebedrag wordt niet 
overgenomen omdat dat kan lijden tot meer schulden. De 
PR is van mening dat 150 euro te weinig indruk maakt, 
250 euro maakt meer indruk.  
Bij het aanvragen van een uitkering wordt door de 
gemeente informatie op papier verstrekt over 
bijvoorbeeld de inlichtingenplicht. Omdat niet iedereen in 
staat is om dit te snappen zou het goed zijn om 
bijeenkomsten te organiseren waar alles nog een keer 
wordt uitgelegd. Ook kunnen mensen dan op weg 
geholpen worden in de digitale wereld. 
Het antwoord op het advies wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
e. Lokaal Volksgezondheidsbeleid (bijlage) 
De reactie op het advies wordt voor kennisgeving 
aangenomen.  
 
Stand van zaken: 
a. Registratie werkzoekenden/banenafspraken 
De vervolgafspraak met teammanager werk en inkomen, 
beleidsadviseur Werk en Inkomen en directeur AM Match 
is geweest op 5 maart. Er is een voldoende positieve en 
actieve benadering. Positief is dat de 5 gemeenten 
steeds meer gaan samenwerken en dat het 
ambitieniveau van gemeente en AM Match hoog ligt.  
De eerste rapportage zal de PR binnenkort ontvangen. 
Bij de gemeente houdt een medewerker bij 
personeelszaken zich bezig met inclusief 
werkgeverschap. De gemeente heeft nu 10 fte in dienst, 
in 2024 moet dit opgelopen zijn tot 18 fte. 
AM Match had vorig jaar een doelstelling om 114 mensen 
aan het werk te helpen, uiteindelijk zijn er 106 geplaatst. 
Het streven is om in 2020 300 tot 350 mensen te 
plaatsen. Op dit moment is er geen overkoepelend 
cliëntvolgsysteem, daar wil men wel naar toe. 
Het plaatsen van mensen in beschut werken (beneden 
de 30% loonwaarde) is lastig.  
De resultaten van het werkgeverservicepunt regio Groot 
Amsterdam zijn terug te vinden op de website 
wspgrootamsterdam.nl.  
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Er is geen vervolgafspraak gemaakt. Wel zal de PR 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. 
Er zal nog een verslag gemaakt worden van het gesprek. 
 
   
b. Meerteams (bijlage) 
In afwachting van een reactie op de verzonden brief op 
20 februari 2018.  
 
c. Beschermingstafel (bijlage) 
In afwachting van een reactie op de verzonden brief van 
20 februari 2018 
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Ingekomen stukken en mededelingen  

 
 

4.1. Mededelingen 
a. Een lid zal deelnemen aan de 

begeleidingscommissie toegankelijkheid 
gemeentelijke website. De eerste bijeenkomst is 
op 24 april. Het blijkt lastig te zijn om ouderen te 
vinden voor deelname aan de commissie. Een lid 
zal polsen bij de seniorenvereniging 
Haarlemmermeer Noord of er iemand is die zou 
willen deelnemen. 
 

4.2. Terugkoppelingen 
a. Actualiteitencollege Jim van Os van 23 

februari 2018  
Over de kleine pilots in de wijk werd erg kort 
gesproken. Meer informatie is te vinden via de 
website www.kennisplatformsdnh.nl.  
 

b. Consultatie loket minima regelingen van 26 
februari 
De gemeente is bezig met het ontwikkelen van 1 
digitaal loket voor het aanvragen van de 
minimaregelingen (kindpakket, Haarlemmermeer 
doet mee en bijzondere bijstand). De planning is 
om dit loket over 2 jaar klaar te hebben. Tijdens 
de consultatie zijn alle punten nagelopen 
waaraan de website moet voldoen en heeft de 
delegatie nog 9 punten toegevoegd. De delegatie 
zal in de volgende ronden ook betrokken worden. 
De secretaris zal navragen of 
ervaringsdeskundigen in dit stadium al zijn 
meegenomen. 
 

c. Bezoek fracties politieke partijen  
De secretaris zal de bijlage per mail nasturen. De 
voorzitter heeft de vier fracties van Groen Links, 
PvdA, Hap en VVD bezocht. Het viel  positief op 
dat bij alle vier de bezoeken het stuk vooraf goed 
was doorgelezen. Sfeer was goed. Men was 
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positief over het feit dat de PR zo’n stuk heeft 
opgesteld.  
 De HAP wil voortaan graag twee keer per jaar 
overleg met de PR. Groen Links vraagt aandacht 
voor de nieuwe verordening omdat men 
ontevreden is over de communicatie van 
adviezen van college richting gemeenteraad (pas 
na de beantwoording van het college wort het 
advies naar de gemeenteraad gestuurd). In het 
gesprek met de PvdA werd  veel aandacht 
gegeven aan Wonen met Zorg. Ook het gesprek 
met de VVD was goed.  

 
4.3 Ingekomen stukken 

• Beantwoording vragen schuldhulpverlening 
(bijlage ter vergadering uitgedeeld) 
Het onderwerp wordt als afgehandeld 
beschouwd. 

• Terugkoppeling kijkje in de keuken van Sociale 
Dienstverlening 13 februari: Er werd een goede 
presentatie gehouden. Men vond het jammer dat 
men geen kijkje op de werkvloer kon nemen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

Participatiekalender  
Ter info. 
 

 
 

7 Rondvraag 
1. De secretaris heeft de stukken van februari en 

maart via we transfer gestuurd. Voor het archief 
van de leden. Ook de stukken van januari zullen 
worden toegestuurd. 

2. Een lid is wegens vakantie de volgende 
vergadering verhinderd.  

 

 
 
 
 
 
 
 

8 Sluiting  
Om 15.30 uur 

 

 

 

Actielijst 

 

Volgnr Onderwerp Uitvoering Planning 

1. 
(181217) 

Terugkoppeling aan Cliëntenraad Amstelring nav 

hun brief betreffende tarieven vervoer 

dagbesteding. 

Secretaris Maart 2018 

2. 
(181217) 

Afspraak maken voor de delegatie Werk en 
Inkomen met Jan Koningen, bestuurslid FNV 
(kennismaking)  

Secretaris Maart 2018 

3. 
(050318) 

Adviezen Wonen met Zorg en 
Doelgroepenvervoer versturen 

Secretaris Maart 2018 

4. 
(050318) 

Gesprek inplannen met de verantwoordelijk 
beleidsadviseur over de wijze waarop de PR mee 
kan denken over de aanpak van personen met 
verward gedrag   

Secretaris Maart 2018 
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5. 
(050318) 

Navragen of de seniorenraad iemand weet die 
deel kan nemen aan de begeleidingscommissie 
over toegankelijkheid van de gemeentelijke 
website 

Lid Maart 2018 

6. 
(050318) 
 

Navragen of ervaringsdeskundigen in dit stadium 
al betrokken zijn bij 1 loket voor 
minimaregelingen 

Secretaris Maart 2018 

7. 
(050318) 

Bijlage over bezoek aan fracties doorsturen naar 
de leden 

secretaris Maart 2018 

 


