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2.

Onderwerp
Opening
De voorzitter heet de (vaste) gasten van harte welkom en
1 van de aankomende nieuwe leden.
Concept verslag van 11 maart 2019
Tekstueel:
Bladzijde 4, bullit 4: jongerengemeenteraad zonder e.
Bladzijde 2, alinea 3, uitgangspunten in plaats van
uitganspunten.
Laatste bladzijde onderaan actielijst: Overzocht moet zijn
overzicht.
Inhoudelijk:
Bladzijde 5 net boven 4.2: Bijeenkomst Jeugdzorg van 16
april is afgelast, de bijeenkomst zal over een half jaar
worden gehouden.
In het verslag van de vergaderingen van de
Participatieraad worden geen namen genoemd omdat er
in het verleden leden zijn geweest die last hebben gehad
van wat ze hebben ingebracht. Besloten wordt bovenaan
het verslag de namen van de aan- en afwezigen wel te
vermelden. Dit geeft een beter inzicht in de samenstelling
van de Participatieraad.

3.

Participatietrajecten
3.1. Bespreekpunten:
a. Werkplan
• Het concept wordt besproken en de opmerkingen
zullen worden verwerkt. Een definitief concept zal
in de vergadering van mei worden besproken
(inclusief bijlagen). Dan zijn ook de nieuwe leden
aanwezig. Op de bijeenkomst van 3 juni zal het
stuk worden vastgesteld, waarna het door de
delegatie besproken zal worden met beide
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wethouders (Reinders en Booij). De secretaris
zal een afspraak inplannen.

Secretaris

• De aanbesteding voor WMO hulpmiddelen is
voltooid. Er zal met ingang van 1 juli gewerkt
worden met drie aanbieders voor de hele
gemeente. Inwoners worden in eerste instantie
ingedeeld op postcodegebied, wisselen is
mogelijk als de inwoner voorkeur geeft aan een
andere aanbieder. De Participatieraad is verrast
over deze werkwijze en geeft er de voorkeur aan
dat aan inwoners vooraf de keuze wordt
aangeboden, net als bij de huishoudelijke hulp.
Deze afwijkende werkwijze roept verwarring op.
Daarbij komt dat tijdens de consultatie die heeft
plaatsgevonden andere verwachtingen zijn
gewekt.
b. Sociale Inclusie (bijlage)
Delegatie samenstellen,
Er wordt een delegatie samengesteld. De secretaris zal
een gesprek inplannen.

Secretaris

3.2. Stand van zaken:
a. Sollicitatieprocedure nieuwe leden
• De nieuwe leden zullen per 1 mei worden
benoemd. 27 mei wonen ze hun eerste
vergadering bij en op 3 juni zijn ze aanwezig bij
de introductiebijeenkomst in het Fort Vijfhuizen
(13.00-17.00 uur).
• De bijeenkomst op 3 juni zal begeleid worden door
twee dames die het sociaal domein goed
kennen, ook de wetgeving. Voorafgaand aan de
bijeenkomst zal een setje stukken aan de leden
worden toegezonden, waaronder verordening
adviezen, werkplan en rooster van aftreden.
• Het overzicht met aandachtsgebieden wordt
voorlopig vastgesteld en zal in de vergadering
van mei ook met de nieuwe leden besproken
worden.
b. Beschermingstafel
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 mei een afspraak maken met de
voorzitter van de beschermingstafel zodat er gerichtere
vragen gesteld kunnen worden.

c. Ongevraagd advies personen met verward gedrag
(bijlage)
• De delegatie heeft het gesprek dat op 8 april is
gevoerd met de verantwoordelijk
beleidsadviseurs van MOZ en van Veiligheid als
positief ervaren.
• Er zijn meerdere vragen gesteld en de antwoorden
zullen door de gemeente nog worden verstrekt.
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De secretaris zal vragen of deze voor 30 april
kunnen worden verstrekt.
• Aanvullende opmerkingen die de secretaris zal
doorgeven aan de beleidsadviseurs:
- Sociale kaart en verwarde personen staat
niet in het stuk
- Pagina 7: De PR heeft structureel aandacht
voor personen met verward gedrag. Uit deze
tekst zou je kunnen opmaken dat het een
automatisme is dat de PR aandacht besteed
aan personen met verward gedrag, maar de
gemeente heeft ook een haalplicht. Graag de
tekst aanpassen.
- De Participatieraad zou graag willen
vernemen wat de gemeente aan preventie
doet en wil hier graag over meedenken.
Input Advies:
• Er is veel opgeschreven, maar in de praktijk moet
blijken of wat is opgeschreven ook werkt daarom
zou aan het stuk controle en evaluatie moeten
worden toegevoegd. Wat zijn bijvoorbeeld de
resultaten van het noodteam en van het
tweewekelijks overleg tussen politie,
GGZinGeest, Brijder en GGD Kennemerland?
• Een duidelijk overzicht van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van organisaties
ontbreekt. Daarnaast is vaak niet duidelijk wie de
regie voert. Dit zou moeten worden belegd bij
bijvoorbeeld de GGD.
• Actuele knelpunten. Meldpunt, aantal
crisisbedden. Capaciteit van GGZ mobiel,
wachtlijsten, arbeidstekort, gebrek aan
deskundigheid bij medewerkers van de
gemeente.
• Prioriteiten voor de komende periode:
Meldkamer
Aantal crisisbedden
Capaciteit GGZ mobiel
• Bij personen die van intramuraal naar extramuraal
in de wijk gaan wonen is de vraag hoe er met
deze mensen omgegaan wordt. Is bijvoorbeeld
rekening gehouden met de belastbaarheid van
huisartsen. Is beschermd wonen gekoppeld aan
personen met verward gedrag?
• Waakvlamcontracten
Uit de tekst op bladzijde 10 is op te maken dat er
altijd een eigenaar is voor het organiseren van
aanvullende zorg, maar dat dit niet steeds
dezelfde eigenaar is. De gemeente zou hier strak
de regie op moeten voeren of moeten regelen
welke organisatie de waakvlamcontracten
onderhoudt (bijv. GGD).
• Privacy
Hulpverleners zouden minder snel met privacy
wetgeving moeten schermen als het gaat om
aanpakken van personen met verward gedrag.
Er is meer lef nodig om toch achter de voordeur
te komen (bij zorgmijders). Daar kan veel meer
dan nu gedacht wordt.

Secretaris
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• Bij nazorg voor omwonenden moeten de kaders
worden verhelderd.
Tijdspad:
• Eerste week van mei concept advies verspreiden
onder de leden
• Tot 9 mie kunnen aanvullingen worden
aangeleverd bij de steller.
• Tussen 9 en 15 mei vindt finale afstemming plaats
• 15 mei zal het advies worden verzonden.
d. Eenzaamheid (bijlage)
Het verslag en de presentatie van de bijeenkomst
“samenwerken in het sociaal Domein” van 2 april zal door
de secretaris worden verspreid onder de leden, evenals
een artikel over eenzaamheid uit de Hoofddorpse
Courant.

Secretaris

Secretaris

e. Veilig Thuis (bijlage)
Een lid heeft op uitnodiging van de herstelacademie in de
week van de psychiatrie een presentatie bijgewoond die
zeer de moeite waard was. Zij raadt een ieder aan om de
open middag van 7 mei bij te wonen (14-16 uur,
Leonardo da Vinciplein 73, Haarlem).

4.

Ingekomen stukken en mededelingen
4.1. Ingekomen stukken
a. Mail autisme Informatiecentrum van 1 maart 2019
Naast de signalen van vrijwilligers en bezoekers
die een lid heeft opgehaald, zullen de leden van
de praktijkvleugel hun achterban raadplegen over
de ervaringen over autisme. Deze ervaringen
zullen besproken worden in de vergadering van
mei. Vervolgens zal besloten worden of de
bevindingen worden voorgelegd aan de
gemeente en gevraagd zal worden om een
reactie dan wel een consultatie.
b. Brief uitleg Woonkeur van 7 maart 2019
Voor kennisgeving aangenomen.
c. Verslag voorzittersoverleg Sociaal Domein van 12
maart
Voor kennisgeving aangenomen,
d. Brief stand van zaken veranderingen
maatschappelijke opvang en beschermd wonen
van 19 maart 2019
De secretaris zal aan de verantwoordelijk
beleidsadviseur laten weten dat de PR graag in
een zo vroeg mogelijk stadium betrokken wordt
bij de ontwikkeling en de keuzes die gemaakt
worden, Er wordt een delegatie samengesteld.
De secretaris zal na de volgende vergadering
een gesprek inplannen.
Ook zal de secretaris navragen of er al iets
bekend is over de financiële gevolgen.

Praktijkvleugel
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e. Brief Digitale Ondersteuning Sociaal Domein van
19 maart 2019
Voor kennisgeving aangenomen.
f. Brief aanpak dementerenden van 28 maart 2019
Voor kennisgeving aangenomen.
g. Brief + mail WMO debat abonnementstarief van 28
maart.
Zodra het verslag voorhanden is zal het worden
doorgestuurd. Wat betreft het tarief zal de
Participatieraad scherp toezien op wat de
overheid en de gemeente afspreken met elkaar,
en dat dit niet ten koste van de zorg gaat..
h. Overzicht bestuurlijke stukken (bijlage wordt ter
vergadering uitgedeeld) In de vergadering van
mei zal een aangepaste lijst worden besproken
die vooraf aan de leden zal worden toegestuurd.
4.2. Terugkoppelingen
a. Terugkoppeling Toekomstdebat van 19 maart
Het debat ging alleen over de ruimtelijke
inrichting van Haarlemmermeer in de toekomst.
De voorzitter heeft de inbreng van de
Participatieraad gepresenteerd en na afloop
afgegeven aan de gemeentesecretaris en de
directeur Ruimte. Er komt een stuk waarvan de
gemeentesecretaris de trekker is. De secretaris
zal vragen of het stuk ook aan de
Participatieraad kan worden voorgelegd.

5.

b. Terugkoppeling gesprek zangkoor Morrend volk
over “Iedereen is van de wereld
De Participatieraad is gevraagd om op 25 juni
tijdens een avond die georganiseerd wordt door
zangkoor Morrend Volk haar inbreng te leveren.
Naast liederen die teksten bevatten over
maatschappelijke vraagstukken, worden er onder
andere gedichten voorgedragen op deze avond.
Voor de vergadering van mei zal het onderwerp
opnieuw worden geagendeerd.
Rondvraag
• Bij de publicatie van de stukken ten behoeve van
de WMO aanbesteding hulpmiddelen op
Tenderned zijn per abuis de privé gegevens +
Burgerservicenummers van de cliënten in
Haarlemmermeer gepubliceerd. De brief die naar
aanleiding hiervan is verstuurd aan de cliënten
was veel te lang en ingewikkeld en heeft eerder
tot onrust geleid dan dat het mensen
gerustgesteld heeft. De secretaris zal dit signaal
afgeven bij de verantwoordelijk beleidsadviseur.
• Een lid heeft de opening van het Taalpunt in de
bibliotheek in Nieuw-Vennep bijgewoond en
vraagt zich af of mensen die slecht lezen wel
naar de bibliotheek komen.
Verschillende leden reageren en geven aan dat
bij de bibliotheek in Haarlem en Hoofddorp goed
gebruik gemaakt wordt van het taalpunt. Dus
mensen weten de bibliotheek wel te vinden.

Secretaris

secretaris
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• Een lid geeft aan dat ze fractie assistent wordt van
de PvdA en haar lidmaatschap van de
Participatieraad zal neerleggen. Waarschijnlijk
per 1 september 2019.
Sluiting
Om 16.10 uur

6.

Actielijst
Volgnr

Onderwerp

Uitvoering

Planning

1.
(171218)

Afspraak voorzitter beschermingstafel.

secretaris

Mei 2019

2.
(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 2019

3.
(110219)

Afspraak maken voor inloopspreekuur migranten
voor 3 leden

secretaris

mei 2019

4.
(150419)

Wijzigingen werkplan verwerken en agenderen
voor de vergadering van mei

Lid/secretaris

Mei 2019

5.
(110319)

Jongerengemeenteraad benaderen om te
vragen of zij ideeën/tips hebben hoe de
doelgroep tussen de 20 en 30 jaar te bereiken.

secretaris

Mei 2019

6.
(150419)

Overzicht bestuurlijke stukken agenderen en
vooraf toesturen voor vergadering van mei

Secretaris

Mei 2019

7.
(150419)

Afspraak inplannen met wethouders na 3 juni

Secretaris

Mei 2019

8.
(150419)

Afspraak sociale inclusie inplannen

Secretaris

Mei 2019

9
(150419)

Aanvullende opmerkingen personen met verward
gedrag doorgeven en antwoorden op inbreng
tijdens gesprek 8 april opvragen voor 30 april

Secretaris

April 2019
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10
(150419)

Advies personen met verward gedrag verzenden

Secretaris

15 mei 2019

11.
(150419)

Verslag en de presentatie van de bijeenkomst
“samenwerken in het sociaal Domein” van 2 april
verspreiden, evenals een artikel over
eenzaamheid uit de Hoofddorpse Courant.

Secretaris

Mei 2019

12
(150419)

Naar aanleiding van brief stand van zaken
veranderingen maatschappelijke opvang en
beschermd wonen van 19 maart 2019
beleidsadviseur vragen hoe PR mee kan denken
(vroeg stadium)

Secretaris

Mei 2019

13
(150419)

Vragen of stuk over toekomst Haarlemmermeer
ook aan PR kan worden voorgelegd

Secretaris

Mei 2019

14
(150419)

Aangeven dat brief nav datalek gegevens bij
WMO aanbesteding hulpmiddelen te lang en
ingewikkeld is en daardoor verwarring
veroorzaakt

Secretaris

Mei 2019

