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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 + praktijkvleugel   

Vergaderdatum 11 februari 2019  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Cruquiuszaal (eerste etage)  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 023-5676861 31 januari 2019 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening        13.30 uur 
 
2. Concept verslag van 17 december en 14 januari  13.35 uur 
 Ter vaststelling. 

 
3. Participatietrajecten      13.45 uur  
 
3.1. Bespreekpunten:  
a. Coalitieakkoord (bijlagen) 
Verschillen en overeenkomsten bespreken tussen het coalitieakkoord en onze brief aan de 
fracties van februari 2018. 
 
b. Eigen bijdrage WMO (bijlagen) 
Ter bespreking. 
     
3.2. Stand van zaken 
a. Sollicitatieprocedure nieuwe leden (bijlagen) 
Bijgevoegd de vacatureteksten en overzicht aandachtsgebieden (incl. vacatures) 
 
b. Beschermingstafel 
Delegatie samenstellen voor afspraak. 
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.  
De secretaris zal in maart een afspraak maken met de voorzitter van de beschermingstafel 
zodat er gerichtere vragen gesteld kunnen worden. 
 
c. Ongevraagd advies personen met verward gedrag  
Delegatie samenstellen voor afspraak. 
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. 
 
d. Eenzaamheid 
Terugkoppeling van het gesprek dat de delegatie heeft gehad met de linking pin voor 
eenzaamheid in Haarlemmermeer (werkzaam bij Stichting Meerwaarde) 
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4. Ingekomen stukken en mededelingen    14.45 uur 
 
4.1. Ingekomen stukken 

a. Brief Stand van zaken wachtlijst Veilig Thuis (bijlage) 
 

b. Inventarisatie inloopspreekuur migranten (bijlage) 
 

c. Kamerbrief project simpel switchen in de participatieketen (bijlage) 
Reactie gemeente: De brief bevat een opsomming van knelpunten die opgelost 
moeten worden door wetswijzigingen overleg met divosa, VNG etc. Wat wil de 
Participatieraad nu precies? Op dit moment kunnen we als gemeente hooguit 
aangeven dat we de ontwikkelingen op de voet volgen. 

 
d. Herziene factsheet bescherming persoonsgegevens (bijlage) 

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden vanaf eind 
mei nieuwe regels als het gaat om de opslag en de verwerking van 
persoonsgegevens. Het doel is om de privacy van personen nóg beter te 
beschermen. Daarom geldt de wetgeving ook in heel Europa. De factsheet die de 
LCR in 2017 had opgesteld, is vanwege de nieuwe privacywet herzien. 
 

e. Resultaten kwalitatief onderzoek klantervaringen Participatiewet 2018 (bijlage) 
 

f. Voortgangsrapportage regiorijder mei t/m okt 2018 (bijlage) 
 
 

4.2 Terugkoppelingen       15.45 uur 
a. Terugkoppeling gesprek delegatie met wethouders van 30/1 

 
  
5.  Rondvraag       15.55 uur 
 

6. Sluiting       16.00 uur 

 

 


