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2.

Onderwerp
Opening
De voorzitter heet de leden en de gast van harte welkom.
1 lid is afwezig.

Actie

Concept verslag van 27 mei 2019
Blz 3. Abonnementstarief WMO 2020: Er is een
wetsvoorstel dus het moet nog bij koninklijk besluit
worden vastgesteld. 1 januari 2019 moet 2020 zijn. Het is
nu een bestuurlijke maatregel, maar nog geen wet.
Blz 5 bij eenzaamheid. Punt van 10 huizen heeft het lid
niet opgevoerd omdat hij te weinig achtergrondinformatie
had.
Het verslag wordt vastgesteld.

3.

Presentatie Clientbelang// Over Stigma door Barbara
Olthof
• Stigmatisering: Vooroordelen over (psychische)
kwetsbaarheden.
• In 2017 is in Amsterdam een start gemaakt met het
opstarten van een zo breed mogelijk netwerk om
stigmatisering stedelijk op de kaart te zetten
(tegen te gaan).
• Er zijn drie vormen van stigmatisering:
zelfstigmatisering, stigmatisering in de
hulpverlening en maatschappelijke stigma.
• Onderwijs sluit (nog) niet aan. Het onderwijs is wel
benaderd om mee te denken, maar het blijkt
lastig onderwijs “binnen te halen”. Hier zal in te
toekomst meer op ingezet worden
• Er zijn initiatieven oor preventie, desondanks is het
aantal angst- en paniekstoornissen gestegen.
• Afgesproken wordt om na de vakantie (vergadering
september) te bespreken wat de Participatieraad
met dit onderwerp gaat doen.
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4.

4.1 bespreekpunten
a. Werkplan
Besloten wordt om in het werkplan een prioritering van
onderwerpen aan te brengen:
- 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
De voorzitter maakt een voorstel voor de vergadering van
september.

Secretaris

Voorzitter

De secretaris zal het werkplan aanpassen en de
definitieve versie met een kort begeleidend briefje aan
college en gemeenteraad sturen.
Het gesprek met wethouder Mieke Booij heeft niet geleid
tot aanpassingen of aanvullingen.
Er is besproken dat de PR de adviestermijn zou willen
uitbreiden naar 6 weken. Dit zou de PR de gelegenheid
bieden om het advies altijd ter vergadering te bespreken.
Besloten is om zowel aan de kant van de PR, als aan de
kant van het college de vier weken termijn aan te houden
voor advisering en beantwoording. Mocht de PR meer tijd
nodig hebben voor advisering dan staat de wethouder
open voor overleg.
b. Woonvisie (bijlagen)
Terugkoppeling consultatie van 5 juni.
Een plezierige bijeenkomst waarin nadrukkelijk woorden
gewisseld zijn over de planning.
De voorzitter geeft aan dat wethouder Booij tijdens het
bestuurlijk overleg van 19 juni heeft aangegeven dat de
PR tot in september de gelegenheid krijgt om advies uit
te brengen. Het concept- advies kan in de vergadering
van 9 september besproken worden, daarna kan de PR
reageren.
Tijdens het gesprek heeft een lid zijn persoonlijke inbreng
gedeeld met de beleidsadviseur. Afgesproken is dat de
PR in een gesprek 1 lijn naar buiten uitdraagt en dat er
dus eerst over een dergelijke inbreng afstemming in de
vergadering plaats moet vinden. Het stuk dat het lid heeft
ingebracht en het verslag van de consultatie kan
betrokken worden bij het advies op de woonvisie.
In de woonvisie staat dat er 30 procent sociale
woningbouw bij nieuwe woningbouwprojecten zou
moeten worden gerealiseerd. In Rijsenhout is een klein
wijkje gerealiseerd waar geen sociale woningbouw bij zit.
Een lid geeft aan dat het soms niet lukt om 30 procent
sociale woningbouw te realiseren binnen een project,
maar dat dat dan in een ander project gecompenseerd
zou moeten worden.
De secretaris neemt over bovenstaande contact op met
de projectmanager.

Secretaris
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c. Voorjaarsrapportage
Besloten wordt geen ongevraagd advies uit te brengen.
Op dit moment vindt er een analyse van de tekorten
binnen het Sociaal Domein plaats. Deze analyse, met
benaderingen om te voorkomen dat iets dergelijks zich in
de toekomst weer voordoet, wordt met de PR gedeeld.
Een lid vraagt zich af waarom de PR niet apart in de
begroting staat. Dit komt omdat het budget van de PR
deel uitmaakt van een veel groter budget. Dit zegt niets
over de status van de PR.
Een lid geeft aan dat de vergoedingen die men ontvangt
voor het bijwonen van vergaderingen worden belast. Dit
komt omdat de vergoedingen vallen onder
presentiegelden en niet onder vrijwilligersvergoedingen.
De secretaris zal dit verder uitzoeken en informeren of dit
aangepast kan worden.

Secretaris

Gebleken is dat het aantal uren van de huidige secretaris
(18 uur) niet toereikend is. Daarom is afgesproken met
de teammanager van de nieuwe secretaris, dat er binnen
de 36 uur die zij werkt zoveel mogelijk ruimte als nodig is
zal worden gecreëerd voor de ondersteuning van de PR.
Dit wordt maandelijks geavaleerd.
d. Beschut werk
Besloten wordt om de directeur van AM Match uit te
nodigen voor de vergadering van september en parallel
hieraan de bijgevoegde vragen naar wethouder Reinders
te sturen. De antwoorden kunnen dan meegenomen
worden tijdens het gesprek in de vergadering van
september.

secretaris

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”.
Enkele tips die de leden geven:
- De week van de eenzaamheid is van 1 tot en met 8
oktober
- Een lid maakt deel uit van de kerngroep Sociaal Domein
die met name gericht is op het thema eenzaamheid
De kerngroep schrijft een plan van aanpak voorkoming
eenzaamheid voor alle ketenorganisaties die iets met
eenzaamheid gaan doen. In het najaar wordt dit PvA
definitief.
4.2. Stand van zaken:
a. Eindrapportage sluitende aanpak personen met
verward gedrag (bijlage)
Tijdens het gesprek met wethouder Booij heeft zij haar
excuus aangeboden dat het antwoord op het advies niet
binnen 6 weken is verschenen. De beantwoording van
het advies zal geagendeerd worden voor de vergadering
van september.

secretatis
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b. Sociale Inclusie
De secretaris zal een afspraak inplannen voor
september.

secretaris

c. Transformeermonitor (bijlage)
Advies Transformeermonitor bijgevoegd.
Het document ademt een sfeer van grote tevredenheid
waar volgend de PR geen reden voor is.
Een lid geeft aan dat ze de toon van het advies vrij
negatief vindt, ze zou graag zien dat er in een
opbouwende en samenwerkende sfeer reacties
teruggegeven worden aan de gemeente.
Als de samenwerking met de gemeente gezocht wordt
kan de PR meer bereiken.
5.

6.

Ingekomen stukken en mededelingen
5.1. Ingekomen stukken
a. Haarlemmermeer rookvrij
De secretaris gaat na wat er binnen Haarlemmermeer
geregeld is voor rookvrij houden van
sportaccommodaties.

Secretaris

5.2. Terugkoppelingen
a. Terugkoppeling bijeenkomst doordecentralisatie
maatschappelijke opvang en beschermd wonen van 11
juni 2019
Vanaf 1 januari 2021 vinden twee veranderingen plaats
aangaande dit onderwerp. De eerste is dat de 2 miljard
euro voor opvang en beschermd wonen per 2021 niet
meer naar de 43 centrumgemeenten gaat, maar naar alle
355 gemeenten. De tweede verandering is dat een
uitname plaatsvindt uit het Wmo budget voor beschermd
wonen. Bijna een half miljard euro zal van de Wmo2015
naar de Wlz gaan. Dit komt omdat het kabinet verwacht
dat ongeveer een derde van de mensen die nu een Wmo
beschermd wonen beschikking hebben, toegang zullen
krijgen tot de Wlz per 2021. De kosten voor deze groep
mensen gaan dan van Wmo naar Wlz. Het is niet bekend
om hoeveel mensen het gaat en hoe groot de
verschuiving per regio gaat uitvallen.
In de vergadering van september zal beleidsadviseur
Femke Immerman een presentatie geven over dit
onderwerp.
b. Terugkoppeling gesprek wethouders van 19 juni 2019
Een fijn gesprek.
De wethouder heeft gereageerd op een opmerking uit het
jaarverslag waarin staat dat de PR lastig gevonden wordt
door het college. Dat vind ze jammer en ze geeft aan dat
dit niet het geval is.
Daarnaast heeft de wethouder gevraagd of de PR de
schijn van politieke voorkeur in consultatiegesprekken en
contacten naar buiten wil proberen te vermijden.
Voor de toekomst is afgesproken dat de wethouder bij
dergelijke signalen contact zoekt met de voorzitter.
Het verslag van het gesprek zal bij de stukken van
september worden gevoegd.

secretaris

Rondvraag
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* Bespreken mail hulpmiddelen en TLV van een lid:
Inhoudelijk kan de PR hier niets van vinden. Aangeraden
wordt contact te zoeken met de verantwoordelijke binnen
de gemeente of met de Belangengroep Gehandicapten
Haarlemmermeer (BGH).
* Een lid heeft signalen opgehaald bij het Autisme
Informatie Centrum. Besloten wordt deze signalen te
gebruiken als input van een eventuele
themabehandeling.
* Stichting Leergeld krijgt minder aanvragen sinds de
invoering van het digitale programma “Bereken uw
Recht”.
Diverse leden ervaren dat bij het invullen van bereken uw
recht de uitkomst is dat men nergens recht op heeft,
terwijl ze weten dat men er wel recht op heeft.
Afgesproken wordt dat de leden die het aangaan hun
ervaringen per mail zullen delen met de secretaris zodat
deze de voorbeelden intern door kan sturen.
* 9 juli zal een lid de startbijeenkomst gezonde
wijkaanpak van Meer voor elkaar bijwonen
* 23 augustus zal een lid een bijeenkomst van ICT 4
handicap bezoeken waarin een terugblik en een
vooruitblik op de activiteiten wordt gegeven.
7.

Sluiting
Om 16.00 uur

8.

Borrel
Wegens omstandigheden is wethouder Reinders
verhinderd. Omdat wethouder Booij pas om 17 uur kon
aansluiten is besloten de borrel zonder de wethouders te
houden.

Leden/secretaris

Actielijst
Volgnr

Onderwerp

Uitvoering

Planning

1.
(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

2.
(110219)

Afspraak maken voor inloopspreekuur migranten
voor 3 leden

secretaris

September 2019

3.
(110319)

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

Secretaris

September/oktober
2019
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4.
(150419)

Afspraak sociale inclusie inplannen

Secretaris

September 2019

5.
(240619)

Bespreken in de vergadering van september hoe
verder te gaan met het onderwerp Stigmatisering

Allen

September 2019

6.
(240619)

Werkplan aanpassen en verspreiden onder
college, gemeenteraad en leden.

Secretaris

September 2019

7
(240619)

Navragen bij projectmanager waarom in
nieuwbouwwijk Rijsenhout geen 30 procent
sociale woningbouw is opgenomen en of het
klopt dat het dan in andere projecten
gecompenseerd zou moeten worden.
Uitzoeken vacatiegeld en belastbaarheid

Secretaris

Juli 2019

secretaris

Juli 2019

9.
(240619)

Uitnodigen directeur AM Match voor vergadering
september

Secretaris

Juli 2019

10.
(240619)

Antwoord advies personen met verward gedrag
agenderen voor de vergadering van september

Secretaris

September 2019

11
(240619)

Verslag van gesprek met Wethouders op 19 juni
bij stukken van september voegen

Secretaris

September 2019

8.
(240619)

