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Onderwerp
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Aanvang
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Bijlage(n)

Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer
9 november 2020
13.30-16.00 uur
MS Teams
Ineke van Dijk
06 81550558
Diverse

Hoofddorp, 28 oktober 2020

1. Opening
De vergadering zal worden gehouden via MS Teams.

2. Verslag vergadering 5 oktober 2020 (bijlage)
Ter vaststelling.
3. Presentatie Inburgering
De presentatie voor Werk en Inkomen wordt verschoven naar januari 2021.
Het bijbehorende stuk bij de presentatie over inburgering wordt nagezonden.
4. Terugkoppeling werkgroepen
Op de website zijn alle werkgroepen en de deelnemers terug te vinden.
a. Werkgroep Jeugd
(Erik Wels (trekker), Jose, Bram, Erik de Winter, Ellie van Dijck)
In afwachting van de reactie op ons advies preventief Jeugdbeleid.
Het advies is bijgevoegd.
b. Werkgroep Wonen met Zorg
(Jose (trekker), Ton, Gert, Ernst, Ellie)
Terugkoppeling van het gesprek van 26 oktober dat de werkgroep heeft
gehad met de teammanager wonen en de ambtelijk opdrachtgever Wonen
met Zorg. Een verslag is bijgevoegd.
c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk)
(Henri (trekker), Gert, Hans, Ernst, Dick)
Bijgevoegd een stand van zaken betreffende de voedselbank.
Er zal een mondelinge terugkoppeling van het gesprek met de
beleidsadviseur Werk en Inkomen over de voedselbank van 6 oktober
worden gegeven. Een samenvatting van dit gesprek wordt geagendeerd
voor december. Ook bijgevoegd de gespreksnotitie aan de hand waarvan
het gesprek met de beleidsadviseur is gevoerd.
Bijgevoegd een artikel over gemeente Amsterdam die pauzeknop invoert
voor Amsterdammers met schulden. Doen we hier nog iets mee?
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d. Werkgroep geweld hoort nergens thuis (bijlage)
(Ellie (trekker), Bram, Erik de winter en Gert)
In afwachting van de regionale nota “geweld hoort nergens thuis”.
e. Werkgroep inclusie
(Ellie (trekker), Ineke, Inge, Henri)
De notitie over hoe de PR denkt om te gaan met dit onderwerp is terug te
vinden op onze website (intranet/werkgroep inclusie). Het gesprek over
deze notitie met de beleidsadviseurs zal plaatsvinden op 12 november.
Momenteel wordt er gewerkt aan een concept speelruimteplan, om het
speelruimtebeleid te actualiseren. Het spelen door kinderen in hun eigen
wijk, ook met beperking, is daarin ook aandachtspunt. Dat heeft dan met
zowel fysieke als sociale inclusie te maken. Zodra het stuk aan de PR wordt
voorgelegd plant de secretaris een consultatie in.
f.

5.

Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
De secretaris zal de antwoorden op de motie ‘Sturen op mantelzorg’ bij het
raadsvoorstel ‘Visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer.
Samen Sterk en In Balans verspreiden zodra deze ook naar de
gemeenteraad worden verzonden. Bijgevoegd het verslag van de
regiegroep eenzaamheid van 19 oktober.

Participatietrajecten

5.1. Bespreekpunten
a. Gevraagd advies gezondheidsbeleid
(Erik de Winter (trekker), Bram en Ineke)
Op dit moment wordt er in regionaal verband gewerkt aan een regionale nieuwe nota
volksgezondheid. De lokale nota, op basis van de regionale nota, zal een vergelijkbaar
tijdspad bewandelen. Deze zullen worden voorgelegd voor advies aan de PR.
Aan de hand van de concept regionale nota die de PR onder embargo ontvangen, heeft op
15 oktober een gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijk beleidsadviseur.
Bijgevoegd een terugkoppeling van dit gesprek en de toezegging dat de PR in een vroeg
stadium bij de regionale uitvoeringsplannen zal worden betrokken. De regionale nota zal
naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 door de gemeenteraden worden
vastgesteld.
5.2. Stand van zaken
a. Stand van zaken werving nieuwe leden (bijlagen)
De gesprekken vinden plaats in de week van 16 november. Er zijn ruim voldoende reacties
binnengekomen. Bijgevoegd de lijst van aandachtsgebieden. Voordat de gesprekken plaats
zullen gaan vinden willen we graag inventariseren of er mensen zijn die graag willen
schuiven.
b. Regiorijder
Terugkoppeling van de klankbordgroep Doelgroepenvervoer van 27 oktober.
Bijgaand de voortgangsrapportage RegioRijder en klanttevredenheidsonderzoeken
Vraagafhankelijk Vervoer en Leerlingenvervoer.
In bijlage:
- Informatiebrief aan de raad
- Voortgangsrapportage Regiorijder met bijlagen (2 factsheets)
- Klanttevredenheidsonderzoek Vraagafhankelijk Vervoer
- Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer

6.1 Terugkoppelingen
a. Inwerksessie nieuwe leden van 6 oktober
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b. Gesprek wethouders Booij en Rip van 28 oktober (verslag wordt nagezonden)
c. Gesprek directeur en clustermanagers Sociaal Domein van 3 november (verslag wordt
nagezonden)
d. Raadsessie tekorten Sociaal Domein van 29 oktober
Bijgevoegd schriftelijke vragen VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, HAP, GH, EH, CU-SGP en
D66 m.b.t. de tekorten in het sociaal domein

7. Sluiting

