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Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp, 24 september 2020 

Doorkiesnummer 06 81550558  
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening 
De vergadering zal plaatsvinden in de Raadzaal. De coronaregels zullen in acht 
worden genomen en er zullen microfoons beschikbaar zijn. 
 

2. Verslag vergadering 7 september 2020 (bijlage) 
Ter vaststelling. 
 

3.  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)  
Adviesaanvraag actualisatie jeugdbeleid (bijlage) 
De adviesaanvraag hebben we ontvangen op 22 september. 
Voorstel voor het volgende tijdpad: 
- 24 september naar alle leden 
-  reacties uiterlijk  2 oktober naar de groep die het concept maakt 
-  concept verspreiden onder de leden op 14 oktober; reacties uiterlijk 17 
oktober 
-  advies definitief maken uiterlijk 19 oktober 
-  advies verzenden 20 oktober 
 
 

b. Werkgroep Wonen met Zorg  
(Jose (trekker), Ton, Gert, Ernst, Ellie, Gina) 
Het gesprek met de teammanager Wonen en de opdrachtgever Wonen met 
Zorg (clustermanager SSC) (de gemeente is verdeeld in clusters, de clusters 
zijn weer verdeeld in teams. Het betreft hier het cluster Samenleving, Sport 
en Cultuur. Het team Wonen maakt onderdeel uit van dit cluster) vindt plaats 
op 26 oktober van 16-17 uur via MS teams. 
Doel van het gesprek is de verwachtingen over en weer uit te spreken. De 
werkgroep levert van te voren een gespreksnotitie aan. 
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c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk) 
(Henri (trekker), Gert, Hans, Ernst, Dick) 
Het gesprek met de beleidsadviseur Werk en Inkomen over de voedselbank 
vindt plaats op 6 oktober van 10.30-12.00 uur De vragenlijst en de 
ervaringen met de plangroep zijn terug te vinden op onze website 
(intranet/werkgroep armoede en arbeidsparticipatie). Deze documenten 
dienen ter voorbereiding op dit gesprek. De werkgroep levert een 
gespreksnotitie aan. 
Tevens bijgevoegd de armoedemonitor van de gemeente Haarlemmermeer. 
De werkgroep zal haar bevindingen hierover met ons delen. Gert heeft dit al 
schriftelijk gedaan (zie bijlage). 

 
d. Werkgroep geweld hoort nergens thuis (bijlage)  

(Ellie (trekker), Bram, Erik de winter en Gert) 
Middels een brief heeft de regionale projectleider van het programma 
“Geweld hoort nergens thuis” gereageerd op de inbreng die de werkgroep in 
hun gesprek heeft geleverd. Vraag: Nemen we de brief voor kennisgeving 
aan of willen we nog vervolgstappen zetten? 

 
e. Werkgroep Transformeermonitor  

(Jose, Ineke en Erik) 
Op 29 september zal het stuk in het college worden besproken. Daarna 
wordt het stuk ter kennisname aan de PR gestuurd. Wij kunnen dan bezien 
of we een ongevraagd advies nodig vinden. De informatieve raadsessie zal 
daarna worden ingepland. De datum is nog niet bekend, De secretaris heeft 
de vraag neergelegd of de Pr hier ook bij aanwezig mag zijn. 
 

f. 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 is helaas niet doorgegaan. De 
secretaris probeert op korte termijn een nieuwe afspraak in te plannen. 
 
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. 
 

g. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
Bijgevoegd de motie ‘Sturen op mantelzorg’ bij het raadsvoorstel ‘Visie 
informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer. Samen Sterk en In 
Balans”. De motie is aangenomen. Is van onze kant nog actie nodig? 

 
 

4. Participatietrajecten        
   
4.1. 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. In oktober 
wordt een webinar voor de gemeenteraad georganiseerd waar de PR helaas niet bij 
aanwezig mag zijn. Aan de deelnemers zal worden gevraagd of de opname van het webinar 
wel achteraf met de PR mag worden gedeeld. 
 
b. Voorbereiding bezoek beleidsadviseur Werk en Inkomen 
In onze vergadering van november 2019 hebben de beleidsadviseurs een presentatie 
gegeven over de stand van zaken werk en inkomen (terug te vinden in het verslag van 
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november 2019 op de website). Toen hebben we besloten dat we de beleidsadviseurs in het 
najaar van 2020 weer zouden uitnodigen om de situatie op dat moment toe te lichten. Ook 
hebben we gevraagd of ze dan de resultaten kunnen terugkoppelen van de samenwerking 
van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam met Schiphol en Corendon over de inzet van 
langdurig werklozen. Welke vragen geven we de adviseurs tevoren mee. 
 
c. Vacturetekst nieuwe leden (bijlagen) 
Op dit moment hebben we 7 vacatures die we graag voor het einde van het jaar ingevuld 
zien worden. Bijgevoegd een opzetje van een mogelijke vacaturetekst om te bespreken. 
Voorstel voor delegatie: Ton, Jose, George en Ineke D. 
 
 
4.2. Stand van zaken 
 

a. Regiorijder 
De klankborgroep doelgroepenvervoer is verplaatst van september naar oktober.  
De notitie betreffende opnemen prioriteitsritten naar ziekenhuis in aanbod regiorijder 
zal dan ingebracht worden. De BGH onderstreept deze notitie. Binnenkort verschijnt  
een rapportage over leerlingenvervoer en vraagafhankelijk vervoer en een 
klanttevredenheidsonderzoek (oktober). Deze zal ter kennisname aan de PR worden 
verzonden. 

 
 
5.1 Terugkoppelingen 

a. Terugkoppeling bijeenkomst brieven SDV van 8 september (Ton, Inge, Ineke, Ernst) 

b. Training “Adviseren kun je leren van 21 september (verslag wordt nagezonden) 

 
 
5.2. Mededelingen 
a. Er is een kennismakingsgesprek ingepland tussen de voorzitter, de directeur Sociaal 
Domein en de clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg. De afspraak is 
verschoven naar 3 november. 
 
 
6. Sluiting 

 
 
 
 


