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
23 maart 2020
13.30-16.00 uur
Kievietzaal
Ineke van Dijk
06 81550558
Diverse

Hoofddorp, 12 maart 2020

1.

Opening

`

13.30 uur

2.

Concept verslag van 24 februari 2020
Ter vaststelling.

13.35 uur

4.

Terugkoppelingen werkgroepen

13.45 uur

a. Werkgroep Jeugd (verslag)
Voorafgaand aan de vergadering van 24 februari heeft een gesprek plaatsgevonden
met de gemeente over Jeugdzorg. Het verslag is bijgevoegd. Besloten is om het
organiseren van een bijeenkomst tussen organisaties en de PR te parkeren en af te
wachten of en wanneer de gemeenteraad een vervolgsessie over dit onderwerp zal
organiseren.
* Bijgevoegd verslag 24 februari
* Ter informatie bijgevoegd mail aan voorzitters adviesraden betreffende Jeugdzorg
* Terugkoppeling Bijeenkomst Jeugdhulp van de Koepel van 17 maart
b. Wonen met Zorg
Besloten is dat de werkgroep Wonen met Zorg het gesprek aan gaat met een aantal
beleidsadviseurs die gaan over bouwen en wonen en over wonen met zorg, De
werkgroep kan dan aangeven hoe de PR er in zit en het advies Hyde Park nog eens
onder de aandacht brengen. Het eerste deel van Hyde Park is al beklonken met de
projectontwikkelaar, wellicht valt over het laatste deel van 3800 woningen nog te
praten. De secretaris zal een afspraak inplannen.
c. Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk)
Na afloop van de vergadering vindt een gesprek plaats over beschut werk en de
voedselbank met de verantwoordelijk beleidsadviseur. Terugkoppeling vindt plaats
in de vergadering van april.
d. Eenzaamheid
Het plan van aanpak eenzaamheid zal in april om advies worden gezonden aan de
PR.
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Participatietrajecten

14.30 uur

5.1. Bespreekpunten
a. Nota Ontwerp-visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer 'Samen
Sterk en in Balans'
De werkgroep eenzaamheid zal een concept advies schrijven dat eind maart ter laatste
lezing per mail aan de leden zal worden voorgelegd. De om advies ontvangen stukken zijn
op 10 maart per mail aan de leden gezonden en worden op papier gevoegd bij de
vergaderstukken voor deze vergadering.
b. Sociale basis
In mei zal een presentatie gegeven worden over de resultaten van de sociale basis 2019.
Meer informatie is te vinden via https://youtu.be/wMp_I3c3nmE. Hier zijn de highlights te
vinden. Voorafgaand aan de vergadering zal de link per mail rondgestuurd worden.
Om dit berzoek voor te bereiden stelt de voorzitter de volgende delegatie voor: Roelofsen,
v.d. Geest, v. Est, Schaap, met als trekker Roelofsen.
c. Wijkverpleging
Vraag van de voorzitter: Gaan we aan dit onderwerp aandacht besteden? Zo ja, wie vormen
de delegatie?
Bijgevoegd: artikel wijkzorg van 3-3-20 uit Het Parool + bijbehorende kamerbrief + brief
patiëntenfederatie.
5.2. Stand van zaken
a. Afspraak Sociale en digitale inclusie
Verslag bijgevoegd. Tijdens de vergadering zal een nieuwe delegatie samengesteld worden.
Als met de voorgestelde aanpassing van de delegatie wordt ingestemd bestaat deze uit Inge
Rebergen-Smit, Ineke van der Geest, Gina Giavarra, Ellie van Dijck en Marlies van Est
(trekker). Met de vraag om in de vergadering van april een concreet plan te agenderen over
hoe nu verder met dit onderwerp.
b. Bezoeken aan dorps- en wijkraden (overzicht bijgevoegd)
De voorzitter heeft de trekkers van de delegaties voor dorps- en wijkraden gevraagd om met
de voorzitters van de dorps- en wijkraden die nog niet benaderd zijn een bijeenkomst te
beleggen. Tijdens de bijeenkomst kan het werk van de PR worden toegelicht en kunnen
afspraken gemaakt worden over wat men voor elkaar zou kunnen betekenen. De voorzitter
zal op 4 april een bijeenkomst van de voorzitters van dorps- en wijkraden bezoeken en daar
de PR onder de aandacht brengen.
6.1

Ingekomen stukken, terugkoppelingen en mededelingen

15.15 uur

6.1a Ingekomen stukken
a. Onderwerpen aanleveren voor gesprek tussen voorzitter en clustermanager + directeur op
31 maart: Al genoteerde onderwerpen door de voorzitter: vergoeding leden, overzicht nog te
verwachten adviesaanvragen 2020, procedures, uren secretaris en haar rol, contact
wethouders en clustermanager, bezoek aan vergadering P-raad.
b. Onderwerpen aanleveren voor de delegatie die in gesprek gaat met de nieuwe wethouder
Johan Rip. Voorstel: zelfde delegatie als bij bezoek aam wethouder Booij; met als vervanger
Daphne Idsinga: José van Beurden. Voorstel agendapunten: kennismaking, zorgen over
achterstanden bij (bijzondere) bijstand, zorgen over moeilijke bruikbaarheid van “Bereken uw
recht”, zorgen over aandacht langdurig werklozen.
c. Input van de PR voor de bijeenkomst van het LOC over het rapport van de commissie Bos
“Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies.”
6.1b. Terugkoppelingen
a. Bijeenkomst Meerwaarde 2e innovatie en kennislab van 3 maart
b. Terugkoppeling studiemiddag Samen in de Wijk van 19 maart
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7.
Lijst met bestuurlijke stukken
15.45 uur
Op de lijst is aangegeven welke stukken voor advies zullen worden voorgelegd aan de PR.
8.

Rondvraag en sluiting

16.00 uur

