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1

Ineke van Dijk (secretaris)

Onderwerp
Opening
De voorzitter heet de leden van harte welkom op deze eerste fysieke vergadering sinds
Corona. Gina Giavarra heeft aangegeven haar nieuwe baan en haar drukke gezin niet
te kunnen combineren met het werk voor de Participatieraad en trekt zich terug als lid.
Dit betekent dat er per 1 januari 2021 tenminste 6 vacatures ingevuld moeten worden.
In de vergadering van oktober zal besproken worden hoe we denken deze vacatures in
te vullen en zal een concept advertentie worden geagendeerd.

2.

Terugkoppeling vergadering 22 juni 2020
Geen opmerkingen. De terugkoppeling wordt vastgesteld.

3.

Terugkoppeling werkgroepen
Werkgroep Jeugd
De Jeugdnota is nog niet gereed om voor te leggen aan de Participatieraad. Zodra het
stuk voor advisering wordt aangeboden zal de secretaris het stuk rondsturen met een
planning wanneer het concept advies op de agenda kan worden gezet.
Werkgroep Wonen met Zorg
Het onderzoek van Companen is afgerond. Dit heeft vooral veel cijfers opgeleverd,
maar wat betekent dit nu concreet voor ouderen, lichamelijk beperkten, en voor mensen
die begeleid wonen, maatschappelijke opvang en Jeugd? Tijdens de afsluitende
bijeenkomst is besloten om voor een concretere uitwerking nieuwe afspraken te
plannen in kleinere groepen. Belangrijk advies van de aanwezigen was om bij
nieuwbouwprojecten en bij (aanpassing van) bestaande bouw vanaf het begin alle
partners aan tafel te hebben en mee te laten denken over kwaliteitscriteria.
Onze reactie op het rapport is door Companen meegenomen.
Marion Wester (beleidsadviseur gemeente) zal gevolg geven aan dit onderzoek en zal
een concreet actieplan opzetten waarbij rekening wordt gehouden met het rapport van
Companen, het woonbeleidsprogramma 2019-2023 en de uitkomsten van de
bijeenkomsten met Companen die in kleinere groepen georganiseerd zullen gaan
worden. Companen zal nog een verslag maken van deze afrondende bijeenkomst.
Zodra dit voorhanden is zal de secretaris dit verspreiden,
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Werkgroep Armoede en arbeidsparticipatie
Er is een afspraak gemaakt voor 6 oktober om te overleggen met de beleidsadviseur
Werk- en Inkomen. Onderwerp van gesprek zal zijn De Voedselbank en ervaringen met
de plangroep.
Werkgroep geweld hoort nergens thuis:
Besloten is dat we de definitieve versie van de regiovisie afwachten en vervolgens
kijken of we hier nog iets mee moeten/willen. Zodra de regiovisie binnen is zal de
secretaris het stuk op de agenda van de eerstkomende vergadering zetten.
Secretaris
Werkgroep Transformeermonitor
De Transformeermonitor gaat binnenkort naar het college en de gemeenteraad en
waarschijnlijk gaat dit gepaard met een informatieve raadsessie waar de PR ook voor
zal worden uitgenodigd.
In het traject tussen college en gemeenteraad zullen wij bepalen of we aanleiding zien
om een ongevraagd advies op de definitieve versie uit te brengen. Dit betekent dat wij
tempo moeten maken om te zorgen dat het (eventuele) advies er op tijd ligt.
Secretaris
Werkgroep Inclusie:
Op 10 september heeft de werkgroep een gesprek met de verantwoordelijk
beleidsadviseur over de notitie die de werkgroep heeft opgesteld.
Het concept speelruimte plan is nog niet gereed. Zodra dit voorgelegd kan worden aan
de PR zal de secretaris een consultatie inplannen.
secretaris

4.

Werkgroep Inclusie
Participatietrajecten
Bespreekpunten
a. Werkplan
Het werkplan is gereed en kan naar het college worden gestuurd.
Wanneer de afspraak met de twee wethouders plaatsvindt dan zal het met hen
worden besproken. Dit werkplan vormt de basis van onze werkzaamheden.
b. Dorps- en Wijkraden
Vanwege Corona staat het overleg met dorps- en wijkraden al een half jaar stil.
Besloten wordt dat we weer actief worden richting dorps- en wijkraden als we weer
in een normale setting bij elkaar kunnen komen. Ook wordt besloten dat we in het
vervolg een afschrift van onze adviezen aan de dorps- en wijkraden zullen
verzenden. Bij het versturen van ons eerste afschrift zal de secretaris de dorps- en
wijkraden tevens wijzen op onze website en als er dingen binnen hun dorp of wijk
spelen die het Sociaal Domein raken men niet hoeft te schromen om contact op te
nemen met onze secretaris of voorzitter.
We willen proberen om voor het einde van het jaar nieuwe leden te werven. De
advertentie zullen we ook naar de dorps- en wijkraden sturen, Dan zullen we de
samenstelling van de delegaties dorps- en wijkraden opnieuw onder de loep
nemen. Op dit moment maken sommige leden deel uit van een delegatie van een
gebied waar ze niet in wonen. Afhankelijk van de woonplaats van de nieuwe leden
kunnen we daar misschien in schuiven.
c. Ongevraagd advies jongeren accuut in geldproblemen
We zien geen aanleiding tot vervolgstappen. De vraag wordt gesteld waarom dit
advies is uitgebracht omdat uit het antwoord blijkt dat alles binnen de gemeente
goed geregeld lijkt te zijn.
De voorzitter licht toe dat hij via verschillende kanalen (ambtelijk en bestuurlijk)
contact gehad heeft over dit onderwerp en de nadruk gelegd heeft op het actief
benaderen van jongeren. Toen het antwoord was dat de gemeente geen reden zag
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om op dit punt nog iets extra’s te doen hebben we besloten een ongevraagd advies
uit te brengen.

d. Gevraagd advies gezondheidsbeleid
De delegatie gaat akkoord met hun benoeming, Een lid van de delegatie merkt
op dat dit onderwerp veel raakvlakken heeft met andere werkgroepen en
thema’s en dat er dus bij het maken van het advies wellicht ook een beroep zal
worden gedaan op andere werkgroepen. Hier wordt positief op gereageerd. Op
7 oktober wordt over dit onderwerp een webinar georganiseerd voor de
gemeenteraadsleden. De secretaris vraagt na of de delegatie ook deel kan
nemen.

secretaris

Stand van zaken
a. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag wordt in de week van 14 september aan college en gemeenteraad
verzonden en aan Dorps- en wijkraden, de Koepel, Agendaleden van de
Participatieraad (BelangengroepGehandicaptenHaarlemmermeer, de heren De Bruin en
De Vries, oud voorzitter adviesraad H&S), ambtelijk onder beleidsadviseurs Sociaal
Domein en directeur, oud PR leden en voorzitters van adviesraden in de regio.
Het werkplan zal bij verzending van het jaarverslag aan het college worden bijgevoegd.

secretaris

b. Regiorijder
Ton en Ineke zitten in Klankborgroep doelgroepenvervoer.
De gemeente wil de Regiorijder alleen inzetten voor sociaal recreatief vervoer.
Priotiteitsritten naar het ziekenhuis vallen hier niet onder (voor mensen die een afspraak
hebben), mensen die op bezoek willen gaan bij iemand die in het ziekenhuis ligt kunnen
wel gebruik maken van de Regiorijder. Daarnaast zijn er onvoldoende chauffeurs bij
regiorijder om prioriteitsritten naar het ziekenhuis te verzorgen. De gemeente verwijst
voor dergelijke ritten naar de WLZ of de zorgverzekeraar.
Afgesproken wordt dat we twee lijnen zullen volgen:
1. De notitie wordt ingebracht in het regio overleg. Gepleit zal worden voor opnemen
van prioriteitsritten naar het ziekenhuis in het aanbod van de Regiorijder.
De BGH (Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer) zal ook om een
reactie gevraagd worden, deze zal bij de notitie worden gevoegd.
2. Interne ambtelijke lijn: ambtelijk en bestuurlijk kijken of er draagvlak is voor het
opnemen van de prioriteitsritten naar het ziekenhuis in het aanbod van de
regiorijder. Mocht dit niet het geval zijn wellicht overgaan tot een ongevraagd
advies over dit onderwerp.
In het achterhoofd houdende dat er een nieuwe aanbesteding voor het
doelgroepenvervoer zal komen in 2024 waarvoor al in 2022 de voorbereidingen starten.
Wij zullen er voor pleiten dat de prioriteitsritten naar het ziekenhuis in het Programma
van Eisen moeten worden opgenomen.
5.

5.1 Ingekomen stukken
a. Stand van zaken faillissement hulpmiddelen centrum (mail 25 juni 2020)
Nog iets bespreken?
Voor kennisgeving aangenomen. Alles verloopt soepel.
b. Beantwoording aanvullende SV PvdA, CDA, HAP en VVD over het afwijzen van een
initiatief voor ruim 1.500 tijdelijke woningen. Staat de PR nog iets te doen?
Politieke discussie
Besloten wordt om op dit onderwerp geen actie te ondernemen.
c. Definitief reisadvies commissie Bos. Het stuk is ook terug te vinden op onze website
onder interessante stukken.
Voor kennisgeving aangenomen.
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d. Beantwoording schriftelijke vragen HAP over de landelijke alarmlijn verwarde
personen.
Men is akkoord met het voorstel van de voorzitter om meer aandacht te vragen bij de
gemeente voor informeren van inwoners over de landelijke alarmlijn en tegelijkertijd aan
te geven dat het niet verwarde personen maar personen met verward gedrag betreft.
5.2 Terugkoppelingen
a. Terugkoppeling online actualiteitencollege over vraagverlegenheid voor en na corona
van 9 juli 2020 (Ernst en Inge) (bijlage)
Er zal geïnformeerd worden naar een verslag van deze sessie. Tijdens het college
kwam onder andere aan bod welke hobbels mensen moeten nemen om hulp te vragen
en hoe zorgmijders te benaderen.
b. Terugkoppeling actualiteitencollege van 25 juni over beschermd thuis wonen in de
wijk De mensen die zich hadden opgegeven waren helaas verhinderd. Afgesproken
wordt dat dit voortaan gemeld wordt bij de secretaris zodat zij anderen de gelegenheid
kan geven om deel te nemen.
e. Werkgroep casemanagement dementie Haarlemmermeer (Inge en Ton): Voortgang 1
aanmeldpunt voor casemanagement dementie
De voorzitter geeft aan dat hij het meldpunt nogal bureaucratisch vindt ingericht. Hij zal
een voorstel schrijven waarin hij een manier zal omschrijven met een minder
omslachtige manier voor het benutten van het aanmeldpunt. Dit zal aan de leden
worden voorgelegd voor commentaar. Vervolgens zal dit voorstel ingebracht worden bij
de werkgroep dementie.
5.3. Mededelingen
a. Verhoging vergoedingen (bijlage).
Voor kennisgeving aangenomen. Het betreft een vergoeding die van rijkswege is
vastgesteld. De betaling (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020) zal zo spoedig
mogelijk worden uitgevoerd.
b. Mail alternatieve vergaderruimte
De gemeente moet zorgen voor vergaderruimte. De eerstvolgende vergaderingen van
de Participatieraad zullen worden gehouden in de Raadzaal. Kleinere bijeenkomsten
met delegaties gaan digitaal via MS teams.
c. Notitie evaluatie PR; de voorzitter is voornemens de leden na de vergadering de
komende twee weken ’s avonds te bellen op alfabetische volgorde, met uitzondering
van de nieuwe leden en de leden die ons gaan verlaten.
d. Inwerksessie nieuwe leden Na afloop van de vergadering zal over de invulling en
datum een beslissing worden genomen.
e. Training 21 september (de stukken worden na de vergadering verzonden)
De training start om 13.30 in het fundament onder de Joannes de Doperparochie aan
de kruisweg. Rechts achter is de ingang.
6.

Rondvraag Sluiting
* De secretaris zal een overzicht van contacten binnen de gemeente opvragen.
Op de website van de gemeente staat informatie over wethouders en hoe hen te
benaderen.
* De leden geven aan blij te zijn met het intranet
* Een lid heeft de sessie van de gemeenteraad over informele zorg en vrijwillige inzet
gevolgd. Enkele reacties waren dat een mantelzorger geen vrijwilliger is en dat het
aantal overbelaste mantelzorgers een stuk meer is dan wordt geschetst.
De voorzitter sluit deze bijzondere vergadering in de Raadzaal en bedankt de leden.
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Actielijst
Actie

Wanneer?

1.
Afspraak voor werkgroep Wonen met
Zorg inplannen met medewerkers die
over wonen, bouwen en wonen met
zorg gaan

September

2.

Sociale basis:
Het was de bedoeling dat in de
vergadering van mei een presentatie
gegeven zou worden over de
resultaten van de sociale basis 2019.
De delegatie bestaande uit Bram
(trekker), Ineke, Marlies en Dick
zouden het gesprek voorbereiden. De
presentatie zal worden uitgeteld, Na
de coronacrisis zullen we dit
onderwerp oppakken.

Zodra de omstandigheden het
toelaten

3.

Wijkverpleging:
In oktober 2020 zal de secretaris
intern navragen wat de stand van
zaken in Haarlemmermeer dan is,
Afhankelijk van het antwoord kijken we
dan of we met dit onderwerp nog iets
willen doen. Onderwerp wordt
toegevoegd aan actielijst.

Oktober 2020

4.

Gesprek inplannen wethouder Rip

september

5.

7-09-2020

Vacatures PR op agenda oktober

secretaris// oktober

6.

7-09-2020

Secretaris//sept/okt

7.

7-09-2020

8.

7-09-2020

Jeugdnota verspreiden zodra
adviesaanvraag binnen is
Verslag afrondende bijeenkomst
Companen verspreiden zodra dit
voorhanden is
Zodra regiovisie Geweld hoort
Nergens Thuis binnen is agenderen
voor de eerstvolgende vergadering

9.

7-09-2020

TMM verspreiden na behandeling in
college

secretaris//sept/okt

10.

7-09-2020

Secretaris//oktober

11.

7-09-2020

12.

7-09-2020

13.

7-09-2020

Zodra concept speelruimte plan
voorhanden is verspreiden onder
leden werkgroep inclusie en
consultatie inplannen
In het vervolg adviezen aan dorps- en
wijkraden sturen en website en
contactgegevens achterlaten.
Navragen of werkgroep
gezondheidsbeleid op 7 oktober aan
kan sluiten bij webinar voor
gemeenteraad.
Jaarverslag + werkplan versturen

secretaris//sept/okt

secretaris//najaar

secretaris

Secretaris//september

Secretaris//september

Verslag van
Volgvel

Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 7 september 2020
6

15.

7-09-2020

16.

7-09-2020

17.

7-09-2020

18.

7-09-2020

19.

7-09-2020

20.

7-09-2020

21,

7-09-2020

Notitie prioriteitsritten Regiorijder
inbrengen bij regio-overleg en
ambtelijk urgentie benadrukken
Meer aandacht van gemeente vragen
voor landelijke alarmlijn personen met
verwarde gedrag
Afmeldingen voor bijeenkomsten of
actualiteitencollege’s melden bij
secretaris zodat iemand anders
benaderd kan worden
Voorstel maken meldpunt
casemanagement dementie en
voorleggen aan leden
Telefonisch contact leggen met leden.
Met uitzondering van nieuwe leden en
twee vertrekkende leden
Stukken 21 september verspreiden

Overzicht contacten gemeente
opvragen

2 leden + secretaris

Secretaris//september

Leden

Voorzitter//september

Voorzitter/ september

secretaris

secretaris

