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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 27 Januari 2020  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Heijezaal  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 06 81550558 12 december 2019 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening      `  13.30 uur 

 

2. Concept verslag van 16 december  2019   13.35 uur 
 Ter vaststelling. 
 
3. Participatietrajecten  
      
3.1. Bespreekpunten:  
a. Bijeenkomst Jeugdzorg tussen PR en betrokken organisaties  
Voorstel is om de voorbereiding on hold te zetten in afwachting van het vervolg en het 
tijdspad van de gemeenteraad. 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  
De presentatie die de voorzitter van de voedselbank gegeven heeft in de vergadering van 
december zal als opstap gebruikt worden voor een discussie, daarna zal  bezien worden of 
er een ongevraagd advies zou moeten volgen. 
 
3.2. Stand van zaken 
a. Afspraak Meerteams  
Omdat teammanager Meerteam meer voorbereidingstijd nodig heeft zal de afspraak voor 
februari worden ingepland. 
 
b. Afspraak Sociale en digitale inclusie 
Bijgevoegd de Lokale Inclusie Agenda: uitvoering in 2019 en 2020 
Kunnen er nog adviezen of signalen meegegeven worden die nog niet benoemd worden in 
dit uitgebreide stuk? 

  
De afspraak vindt plaats aansluitend aan deze vergadering (27 januari, 16 uur). Onderwerp 
van gesprek is de lokale inclusie agenda en een terugblik en een vooruitblik hierop. De BGH 
is ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 
 

c. Afspraak Passend Onderwijs 

Zie bijlage. 
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4. Eenzaamheid        14.00 uur 
Het bezoek kan om 14 uur aansluiten. Mocht het punt Participatietrajecten nog niet helemaal 
afgerond zijn, dan zullen we dit vervolgen na de behandeling van dit punt. 
      
* Concept plan van aanpak (nazending) bespreken bij aanwezigheid van Vivienne Otto 
(beleidsadviseur). 
* Bijgevoegd ter info: artikel betreffende burennetwerk (Het Parool, 23 december 2019) dat 
aangeleverd is bij de beleidsadviseurs met het verzoek om dit onderwerp mee te nemen in 
hun concept plan van aanpak. 
 
 
5.1 Ingekomen stukken en mededelingen    14.50 uur 

- 

 

5.2. Terugkoppelingen       
a. Stand van zaken werving nieuwe leden 

Overzicht van aandachtsgebieden ter bespreking. 
b. Raadsessies van 19 december 2019; Informatieve sessie Jeugdzorg (mail + 

presentatie bijgevoegd) en sessies betreffende Woonvisie (mail bijgevoegd) en 
Koers 2.0 

c. Heisessie onderzoek huisvestingopgave Wonen met Zorg voor ouderen en 
lichamelijk beperkten van 20 januari, 

d. Heisessie onderzoek huisvestingsopgave Wonen met zorg of begeleiding voor 
mensen met een verstandelijk beperking of psychiatrische problematiek, mensen 
in maatschappelijk opvang en kwetsbare jongeren van 20 januari 
 

 
  

6. Overweging over uitnodigen bezoek in vergaderingen  15.20 uur 

Bijgevoegd:  

* mailwisseling van 19/11 en 4/12 

* Hanreiking samenwerking gemeenten en adviesraden 
 
7. Rondvraag en sluiting      16.00 uur 


