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 Participatieraad Haarlemmermeer
22 maart 2021
13.30-16.00 uur
MS Teams
Ineke van Dijk
06 81550558
Diverse

Hoofddorp,

11 maart 2021

1. Opening
De vergadering zal worden gehouden via MS Teams.
2. Verslag vergadering 15 februari 2021
Ter vaststelling.
3. Terugkoppeling werkgroepen
a. Werkgroep Jeugd
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse,
Assia Naím, Nathalie Hink, Mieke Kramer)
De werkgroep zal twee vragen stellen aan de verantwoordelijke
beleidsadviseur Jeugd:
1. Welke activiteiten heeft de gemeente voor de Jeugd georganiseerd
tijdens Coronatijd. Zijn er cijfers en resultaten bekend?
2. De voorzitter heeft een artikel uit het Parool doorgestuurd over een
coronahulplijn voor jongeren. De werkgroep zal afstemmen met de
verantwoordelijk beleidsadviseur of men dit fenomeen kent en of men
intern wil nagaan of dit ook in Haarlemmermeer kan worden ingezet.
b. Werkgroep Wonen met Zorg
(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop,
Ernst Groot, Ellie van Dijck, Astrid Jelierse)
* Terugkoppeling van het gesprek met de beleidsadviseurs Wonen met Zorg
van 16 maart
* De secretaris zal op korte termijn een afspraak inplannen met het
management Wonen van de gemeente
c.

Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut
werk) (Henri (trekker), Gert van Nieuwkoop, Hans van den Boogert,,
Ernst Groot, Dick Schaap, Anne Emde, Erik Wels, Nancy Cornelisse.
De werkgroep heeft een notitie gemaakt ter voorbereiding op gesprekken
met de gemeente en de voedselbank. De secretaris zal op korte termijn een
afspraak maken met de verantwoordelijk beleidsadviseur en met de
voorzitter van de voedselbank.
d. Werkgroep Veilig thuis
(Ellie van Dijck(trekker), Bram Roelofsen, Erik de winter, Gert van
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Nieuwkoop, Nathalie Hink en Nancy Cornelisse)
Bijgevoegd het verslag van de bijeenkomst van voor Participatieraden in
de regio over het actieprogramma Verbinden en Versterken van 22
februari. Ook bijgevoegd de mailwisseling tussen de trekker van de
werkgroep en de voorzitter over het uitbrengen van een ongevraagd
advies.
e. Werkgroep inclusie
(Ellie van Dijck (trekker), Ineke van der Geest, Inge Rebergen-Smit,
Henri Popelier Ann Thiebosch).
Het advies op het concept speelruimteplan is verstuurd. We zijn in
afwachting van de reactie van het college.
f. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ineke van der Geest, Inge
Rebergen-Smit, Ann Thiebosch)
Terugkoppeling van de bijeenkomst van de regiegroep eenzaamheid van
11 januari 2021 (verslag bijgevoegd, overige stukken zijn terug de vinden op
intranet bij werkgroep eenzaamheid).
g. Werkgroep inburgering
(Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, Henri Popelier, Hans van
den Boogert, Ellie van Diick, Assia Naim).De PR ontvangt medio maart
de adviesaanvraag.

4.

Participatietrajecten

4.1. Bespreekpunten
a. Werk en Inkomen
1. Vonden we de presentatie van 15 februari afdoende gelet op de vragen die we vooraf
hadden gesteld;
2. is er, gezien de informatie, reden om een vervolg actie af te spreken; en zo ja, welke;
3. hebben we er behoefte aan om aan het einde van dit jaar of op een ander moment een
nieuwe presentatie te vragen om zicht te krijgen op de ontwikkelingen;
b. Regiorijder// Doelgroepenvervoer
Zie bijgevoegde mail en stukken.
1. Geven deze stukken de leden aanleiding tot nadere vragen of opmerkingen; als dat het
geval is dan kan onze delegatie in de klankbordgroep ( Ton, Ineke ) deze daar aan de orde
stellen;
2. zijn er daarnaast nog wensen die we mee willen geven met het oog op de voorbereiding
van de aanbesteding;
3. een van onze leden (Ineke van der Geest) gaat ons eind dit jaar, volgens het rooster van
aftreden, verlaten; wie is bereid haar rol over te nemen in de klankbordgroep;
4. vinden we het nodig om een werkgroep 'regiovervoer' op te richten? zo ja, wie zouden
dan bereid zijn toe te treden;
c. Handreiking proces regionaal beleid en advisering door de Participatieraad
Haarlemmermeer
Om de zoveel tijd hebben we er llast van dat er regionaal beleid wordt ontwikkeld waar wij
niet in de gelegenheid worden gesteld om officieel te adviseren. Dat is lastig.
Ook blijkt steeds dat medewerkers niet weten hoe met advisering door de Participatieraad
daarover om te gaan. De voorzitter heeft daarom een concept handreiking gemaakt en legt
de volgende vragen voor:
- ondersteunen jullie dat een handreiking wordt ingebracht in overleg met de directie van de
gemeente;
- zijn er amendementen op dit concept
d. Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR
Een notitie over het verhogen van de betrokkenheid van burgers bij het werk van de PR is
ter bespreking bijgevoegd.
Vragen die bij de bespreking kunnen helpen:
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Wie/wat zijn belangrijke lokale “informanten” voor een advies- en cliëntenraad?
Hoe en waar kunnen deze informanten gevonden worden?
Op welke wijze kunnen deze informanten geraadpleegd worden?
Welke vragen zijn relevant om het inwonersperspectief op te halen?
Wat zijn aandachtspunten bij het betrekken en raadplegen van (groepen) inwoners
en organisaties?
hoe kunnen we achterhalen wat organisaties en inwoners vinden van het werk van
de Participatieraad en welke wensen hebben zij ten aanzien van het inspelen op de
rol van de Participatieraad.

4.2. Stand van zaken
a. Adviesaanvraag speelruimteplan (werkgroep inclusie)
Het advies is bijgevoegd. We zijn in afwachting van de reactie van het college.
b. Gevraagd advies gezondheidsbeleid
(Erik de Winter (trekker), Bram en Ineke)
De definitieve versie van de regionale nota is terug te vinden op de website van de PR. Deze
is inmiddels besproken met de wethouders in de regio en zal nu aangeboden gaan worden
aan de individuele gemeenten. De PR zal niet gevraagd worden om advies, maar wel straks
op de lokale uitwerking van de regionale nota. Hiertoe zal in eerste instantie gewerkt worden
aan een lokaal preventieakkoord. De landelijke nota, waar de regionale nota een uitwerking
van is, kunnen jullie ook terug vinden op ons intranet.
c. Gevraagd advies TONK
Het advies en de reactie van het college is bijgevoegd.
6 Terugkoppelingen
a. Bijeenkomst samen voor Minima van 18 februari (verslag bijgevoegd)
b. Actualiteitencollege over ontwikkelingen in de wijkverpleging door Henk Rosendal van
3 maart 2021.(verslag en mailwisseling bijgevoegd). We hebben voor dit onderwerp nog
geen werkgroep. We kunnen bespreken of we het nuttig en nodig vinden om zo'n werkgroep
te maken. En zo ja wie daaraan willen deelnemen en wie als trekker wil fungeren?
In de vorige vergadering hebben we besloten om de beleidsadviseur de komende drie
maanden de tijd te geven om zich te oriënteren in welke mate organisaties voor
wijkverpleging in Haarlemmermeer de samenwerking hebben gezocht.
c.. Bijeenkomst decentralisatie Beschermd Wonen van 4 maart 2021 (verslag bijgevoegd)
d. Terugkoppeling symposium “op afstand nabij” van 18 maart 2021

7. Rondvraag
8. Sluiting

