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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 24 juni 2019  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Heijezaal  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 023-5676861 13 juni 2019 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening        13.30 uur 

 
2.  Presentatie Clientbelang// Over Stigma door Barbara Olthof 13.45 uur 
 Presentatie bijgevoegd. 
  
3. Concept verslag van 27 mei 2019    14.30 uur 
 Ter vaststelling. 

 
4.. Participatietrajecten      14.35 uur  
 
4.1. Bespreekpunten:  
a. Werkplan (reeds in bezit) 
a. Prioritering onderwerpen. 
Voorstel: 
- Participatie en integratie in samenhang met vermindering aantal uitkeringen 
- Proces verlenging Jeugdzorg 18+ naar 27 jaar 
- Eenzaamheid binnen de samenleving in samenhang met wonen met zorg 
b. Werkwijze werkgroepen bespreken 
Voorstel voorzitter:: Feedback uit de samenleving ophalen door eens in de twee maanden 
een themabijeenkomst te organiseren en hierbij representanten uit het veld uitnodigen.  
 
Aangepaste lijst met aandachtsgebieden en aangepaste adressenlijst bijgevoegd. 
. 
b. Woonvisie (bijlagen) 
Terugkoppeling consultatie van 5 juni. 
Kort verslag en inbreng lid bijgevoegd. 
 
c. Voorjaarsrapportage 
We bespreken alleen het gedeelte dat op het Sociaal Domein betrekking heeft. 
Twee vragen: 
-  is er aanleiding om hier ongevraagd over te adviseren? 
-  zo ja, wat willen we het college mee geven ten aanzien van het Sociaal Domein, in de 
wetenschap dat er nog een analyse loopt binnen de gemeente over de in 2018 ontstane 
tekorten? 
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d. Beschut werk 
Ter bespreking: sturen we een ongevraagd advies of sturen we dit eerst naar de wethouder 
met het verwoorden van onze zorgen en het verzoek om op korte termijn (vier weken) een 
inhoudelijke reactie? 
 

e. Eenzaam is maar alleen 
In het kader van Iktoon Haarlemmermeer (juni is de maand van kunst) organiseren de pop-
jazz band Cat’s Groove en het maatschappij kritisch koor “Morrend volk” op 25 juni een 
muzikaal culturele avond met als thema “Iedereen is van de wereld”. George zal deze avond 
een bijdrage leveren onder de titel “Eenzaam is maar alleen”. Hij ontvangt hiervoor graag 
tips en suggesties. 
 
4.2. Stand van zaken: 
a. Eindrapportage sluitende aanpak personen met verward gedrag (bijlage) 
Reactie op advies volgt eind juni. 
    
b. Sociale Inclusie 
De secretaris zal op korte termijn een afspraak inplannen 
 
c. Transformeermonitor (bijlage) 
Advies Transformeermonitor bijgevoegd. 
 
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen    15.15 uur 
 
5.1. Ingekomen stukken 
a. Haarlemmermeer rookvrij 

 
5.2. Terugkoppelingen       15.30 uur 

a. Terugkoppeling bijeenkomst doordecentralisatie maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen van 11 juni 2019 
a. Terugkoppeling gesprek wethouders van 19 juni 2019 

 
 
6.  Rondvraag       15.45 uur 
 Bespreken mail hulpmiddelen en TLV van Mascha Vriens (nieuw lid) 
 
7. Sluiting       16.00 uur  
 
8. Borrel  
 Ap Reinders sluit aan om 16 uur 
 Mieke Booij sluit aan om 17 uur 

 


