Agenda

Leden Participatieraad gemeente Haarlemmermeer
Toevoegingen agenda cursief

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
Vergaderdatum
Aanvang
Locatie
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Bijlage(n)

Vergadering beleidsvleugel + praktijkvleugel
16 december 2019
13.30-16.00 uur
Heijezaal
Ineke van Dijk
06 81550558
Diverse
1.

Opening

2.

Voedselbank (bijlagen)
Bezoek van Hans de Bats (voorzitter)
Bijgevoegd:
* Verslag bezoek voedselbank 3-10-2019
* Antwoorden gemeente op vragen voedselbank
* Artikel voedselbank uit HC Nieuws van 6-11-19

Hoofddorp,

12 december 2019
`

13.30 uur

3.

Concept verslag van 18 november 2019
14.00 uur
Ter vaststelling.
Toevoeging aan het verslag: Punt 2: Vraag PR: Hoe meten jullie effectief inzetten?
Antwoord: Dit is te meten aan het aantal mensen dat uitstroomt naar werk. Naziha zal
deze informatie naleveren. Tav de uitstroom zit er altijd een na- ijl effect in de cijfers van
werkelijke uitstroom. Als we kijken naar het jaar 2018, waarbij de werkelijke uitstroom ook
nagenoeg volledig is afgehandeld dan zijn de cijfers als volgt:
Instroom totaal: 574
Uitstroom totaal: 659
4.
Participatietrajecten
14.05 uur
4.1. Bespreekpunten:
a. Woonvisie (bijlagen)
Bijgevoegd:
* Reactie op het advies
* Ongevraagd advies Hyde Park
* Mail aan wethouders
Naar aanleiding van telefonisch contact tussen voorzitter en wethouder is een aangepast
ongevraagd advies Hyde Park bijgevoegd.
b. Bijeenkomst Jeugdzorg tussen PR en betrokken organisaties (bijlage)
Stand van zaken bespreken.
Bijgevoegd:
* Rapport Signalement jeugdbeschermingsketen in gevaar
* Rapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
* G40 brief aan rijk betere Jeugdhulp door gelijkwaardig Partnerschap
* Kamerbrief naar een betere organisatie van Jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering.
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Ingekomen stukken en mededelingen
14.30 uur
a. Reactie eigen bijdrage WMO
b. Verslag klankborgroep WMO Regiorijder
c. Oplegnotitie klanttevredenheidsonderzoek Regiorijder 2018-2019
d. Stand van zaken dorps-en wijkraden: februari 2020
e. Voor kennisgeving aannemen: Evaluatie voucherregeling schoonmaakhulp (bijlage)
f.. Voor kennisgeving aannemen: Raadsvoorstel wijziging eigen bijdrage beleid 2020

en 1e wijziging verordening sociaal domein 2019
g. Raadsessies 19 december (Jeugd, Woonvisie en Kopers 2.0). Afstemming over wie
er gaan en afspraken maken over de terugkoppeling,
5.2.

Terugkoppelingen
a. Stand van zaken werving nieuwe leden
b. Bijeenkomst VNG koploperprogramma 25 nov 2019
c. Netwerkbijeenkomst Meer voor Elkaar van 19 november
d. Symposium de waarde van werken in het Sociaal Domein
e. Lunch Cliëntondersteuning van 28 november
f. Eenzaamheid

6.

Vervolg Participatietrajecten

Advies visie informele zorg en vrijwillige inzet (bijlagen)
Wethouder Booij en beleidsadviseurs sluiten aan.

15.15 uur

Bijgevoegd:
* Conceptvisie informele zorg en vrijwillige inzet (terugkoppeling werksessie 3 december)
* Rapport mantelzorg onderzoek Haarlemmermeer “Uit liefde belast”
* Reactie gemeente op conclusies en aanbevelingen uit rapport.
7. Stand van zaken (ter info):
a. Afspraak Meerteams
Omdat teammanager Meerteam meer voorbereidingstijd nodig heeft en omdat de
clustermanager MOZ op korte termijn vertrekt zal de afspraak voor februari worden
ingepland.
b. Afspraak Sociale en digitale inclusie
De beleidsadviseur heeft voorgesteld om de afspraak over sociale en digitale inclusie iets
breder in te steken en deze ook te gebruiken voor een terugblik en een vooruitblik op de
lokale inclusieagenda. De secretaris zal een afspraak inplannen,
c. Afspraak Passend Onderwijs
Naar aanleiding van de kamerbrief Passend Onderwijs (besproken 14 oktober). Passend
onderwijs is niet passend vanwege het ontbreken van maatwerk (landelijke ontwikkeling). De
intentie bij de scholen is aanwezig, maar het ontbreekt aan financiële middelen en
mankracht. De secretaris zal een afspraak inplannen met de verantwoordelijke
medewerkers. Achterliggende vraag is hoe de gemeente dit ziet en gaat oppakken.
8. Rondvraag
Voorstel om de vergadering van 20 januari te verzetten naar 27 januari.
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9.Sluiting en eindejaarsborrel
Wethouder Booij en Reinders sluiten aan.

16.00 uur

