Agenda

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
Vergaderdatum
Aanvang
Locatie
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Bijlage(n)

Vergadering beleidsvleugel + praktijkvleugel
24 februari 2020
13.30-16.00 uur
Kievietzaal
Ineke van Dijk
06 81550558
Diverse
1.

Opening

2.

Welkom nieuwe leden (bijlage)

Hoofddorp,

12 februari 2020
`

13.30 uur
13.35 uur

Welkom Hans van den Boogert, Ellie van Dijck, Gina Giavarra, Bram Roelofsen en Erik de
Winter!
Bespreken lijst aandachtsgebieden
3.

Concept verslag van 27 januari 2020
Ter vaststelling.

13.45 uur

4.

Participatietrajecten

13.50 uur

4.1. Bespreekpunten:
a. Bijeenkomst Jeugdzorg tussen PR en betrokken organisaties
Voorafgaand aan de vergadering vindt een gesprek plaats over Jeugdzorg met de gemeente
(ambtelijk). In februari zal de gemeenteraad een workshop organiseren waar de PR voor
uitgenodigd zal worden. Daarna zal in de gemeenteraad een sessiedebat volgen.
b. Voedselbank
Naar aanleiding van de discussie in de vergadering van 27 januari is besloten dat de
secretaris een afspraak maakt met de verantwoordelijk beleidsadviseur om informatie in te
winnen en de zorgen van de PR neer te leggen. Daarna zal bezien worden of een
ongevraagd advies op zijn plaats is.
c. Huisvestingsopgave Wonen met Zorg (bijlagen)
Een aantal leden heeft op 20 januari de heisessie Wonen met Zorg voor ouderen en
lichamelijk beperkten bezocht. Hierbij waren de volgende organisaties aanwezig: Ymere,
dagelijks leven, Zorg en Zekerheid, Cordaan, PCSOH, gastenhuis en Meerlanden.
Ook heeft een aantal leden op 20 januari de heisessie onderzoek huisvestingsopgave
Wonen met zorg of begeleiding voor mensen met een verstandelijk beperking of
psychiatrische problematiek, mensen in maatschappelijk opvang en kwetsbare jongeren
bezocht. Hierbij waren de volgende organisaties aanwezig: PCSOH, Zorg en zekerheid,
Ymere, Chapeau woonkringen, DUWO, OTT, RIBW, Stichting de Linde, MEE. WAP, Spirit
en Maatwerk in Zorg.

Agenda van
Volgvel

Agenda PR 24 februari 2020
2

Tijdens de terugkoppeling van deze sessies in de vergadering van 27 januari kwam aan de
orde dat de leden het teleurstellend vonden dat de maatschappelijke verantwoording voor
wonen met Zorg vooral bij de gemeente neergelegd werd.
Besloten is om het onderwerp nogmaals op de agenda te zetten en te bespreken.
Bijgevoegde stukken dienen als input voor het gesprek,
Bijgevoegd:
* Advies + reactie college op Woonvisie
* Advies + reactie college Hyde Park
* TNO rapport (prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg)
* Artikel Petra van der Horst (directeur Koepel): Van individuele voorzieningen naar collectief
aanbod)
d. Terugkoppeling bezoeken aan dorps- en wijkraden (bijlage)
Op 11 november 2019 heeft de Participatieraad alle dorps- en wijkraden in Haarlemmermeer
aangeschreven met het verzoek om in contact te komen met hen omdat dergelijke contacten
zouden kunnen leiden tot uitwisseling van informatie of signalen over zaken die de raden
van belang vinden in het sociaal domein.
Om aan deze actie uitvoering te geven zijn de leden van de Praktijkvleugel verdeeld naar
gebied (Noord-Midden-Zuid), de eerstgenoemde is de trekker van de delegatie (zie bijlage).
Tijdens deze vergadering zal een terugkoppeling worden gegeven van de acties tot nu toe,
en zal de indeling aangevuld worden met de nieuwe leden uit de Praktijkvleugel (voorstel in
bijlage verwerkt).
4.2. Stand van zaken
15.00 uur
a. Afspraak Sociale en digitale inclusie
De afspraak heeft plaats gevonden aansluitend aan deze vergadering van 27 januari.
Onderwerp van gesprek was de lokale inclusie agenda en een terugblik en een vooruitblik
hierop. De BGH is ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De delegatie zal een
terugkoppeling geven.
b. Afspraak beschut werk
Naar aanleiding van de antwoorden op vragen die de PR aan de wethouder heeft
voorgelegd en naar aanleiding van de presentatie van de directeur van AM Match in de
vergadering van september zal een afspraak met de verantwoordelijk beleidsadviseur
worden ingepland. Onderwerp van gesprek zal zijn dat de taakstelling voor het aantal
plekken voor beschut werk door Haarlemmermeer niet wordt gehaald, wat hiervan de
oorzaak is, en wat hieraan gedaan gaat worden op korte termijn.
6.1 Ingekomen stukken en mededelingen
15.05 uur
a. Training adviseren kun je leren in house
De Koepel organiseert de training “adviseren kun je leren”. Omdat de ervaring van de leden
die deze cursus hebben gevolgd erg positief is, en omdat deze cursus voor iedereen handig
is, zal De Koepel deze cursus op ons verzoek in het Raadhuis op maat voor ons verzorgen.
De secretaris probeert op korte termijn een datum te prikken.
7. Werkwijze Participatieraad (3 bijlagen)
15.10 uur
Tijdens onze vergadering in januari hebben we met elkaar onze werkwijze besproken
Waar zijn we tevreden over, waar zijn we minder tevreden over. Zouden dingen ook anders
kunnen? Uitgangspunt hiervoor was bijgevoegde mailwisseling.
Dit heeft ertoe geleid dat de voorzitter in overleg met een aantal leden en de secrtaris een
voorstel heeft gemaakt voor een nieuwe werkzijze, zie bijgevoegde notitie.
Een interessant artikel van de Koepel over het werken met werkgroepen kun je vinden op de
website van de Koepel (zoeken op handreiking werkgroepen)
8. Rondvraag en sluiting
16.00 uur
Na afloop van de vergadering worden foto’s van de nieuwe leden gemaakt voor op de
website. We gaan er van uit dat iedereen daarmee instemt.

