Agenda

Leden Participatieraad gemeente Haarlemmermeer
Nazending in cursief

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
15 februari 2021
13.30-16.00 uur
MS Teams
Ineke van Dijk
06 81550558
Diverse

Hoofddorp,

11 februari 2021

1. Opening
De vergadering zal worden gehouden via MS Teams.
2. Verslag vergadering 25 januari 2021
Ter vaststelling.
3. Presentatie 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 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. De volgende
vragen hebben we de adviseurs nu tevoren meegegeven:
- Welke resultaten zijn er geboekt in vergelijking met de presentatie van 2019.
Hoeveel klanten zijn er bijgekomen?
- Welke resultaten zijn specifiek ten opzichte van de categorie langdurig werklozen
geboekt (categorie D)
- Wat zijn knelpunten in het oplossen van dit vraagstuk en hoe worden die
aangepakt.
- Welke invloed heeft de Corona crisis?
- Zijn er mogelijkheden voor mensen om zich om te scholen?
Per mail zal de prezi presentatie van vorig jaar worden doorgestuurd. Even een
opfrisser van het geheugen voor oud leden en ter info voor de nieuwe leden.

4. Terugkoppeling werkgroepen
a. Werkgroep Jeugd
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse, Assia
Naím, Nathalie Hink, Mieke Kramer)
* Terugkoppeling van de eerste bijeenkomst met de nieuwe leden.
* bespreking notitie over de invloed van Corona op de Jeugd(zorg). Ter
voorbereiding op een eventueel bezoek in de vergadering van maart
‘Notitie bijgevoegd over Corona en Jeugd. Een brief betreffende jongeren en
corona en de mailwisseling van de werkgroep waarin bijgevoegde notitie
wordt besproken. Vraag aan de leden: Hebben jullie nog aanvullingen?

Agenda van
Volgvel

Agenda PR 15 februari 2021
2

Werkgroep Wonen met Zorg
(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop, Ernst
Groot, Ellie van Dijck, Astrid Jelierse)
* de secretaris plant voor maart een afspraak in met de beleidsadviseur
Wonen met Zorg
* De secretaris zal op korte termijn een afspraak inplannen met het
management Wonen van de gemeente
b. 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\
* terugkoppeling van de eerste bijeenkomst met nieuwe leden.
* De werkgroep zal een notitie maken met daarin enkele vragen over onder
andere de voedselbank, schuldhulpverlening en waarborgfonds en de
antwoorden terugkoppelen. Notitie bijgevoegd.
c. Werkgroep Veilig thuis
(Ellie van Dijck(trekker), Bram Roelofsen, Erik de winter, Gert van
Nieuwkoop, Nathalie Hink en Nancy Cornelisse)
In afwachting van de regionale nota “geweld hoort nergens thuis”.
Half februari in college, naar verwachting eind februari openbaar. Secretaris
houdt dit in de gaten.
d. Werkgroep inclusie
(Ellie van Dijck (trekker), Ineke van der Geest, Inge Rebergen-Smit, Henri
Popelier Ann Thiebosch).
Terugkoppeling van het gesprek over het concept speelruimteplan van 26
januari.(verslag bijgevoegd)
e. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ineke van der Geest, Inge
Rebergen-Smit, Ann Thiebosch)
Terugkoppeling netwerkbijeenkomst Badhoevedorp van 21 januari betreft
digitale overheid (zie bijlage). Op 18 februari vindt een (digitale)
netwerkbijeenkomst plaats over eenzaamheid in gezinnen.
f.

5.

Werkgroep inburgering
(Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, Henri Popelier, Hans van den
Boogert, Ellie van Diick, Assia Naim).
De adviesaanvraag is uitgesteld. Tijdens de presentatie over Werk en
Inkomen horen we nadere informatie.

Participatietrajecten

5.1. Bespreekpunten
a. Nieuwe leden
- aangepaste nieuwe ledenlijst bijgevoegd
- aangepast overzicht werkgroepen bijgevoegd, Mieke voegt zich bij de werkgroep
gezondheidsbeleid
- recent overzicht aandachtsgebieden bijgevoegd

Terugkoppeling inwerksessie nieuwe leden van 13 februari (training adviseren kun je leren
via Koepel van adviesraden)
b. Tussentijdse evaluatie werkplan 2020-2021 (bijgevoegd)
Zie bijgevoegde notitie (ter bespreking).
c. Adviesaanvraag speelruimteplan (werkgroep inclusie)
Adviesaanvraag bijgevoegd.
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Tijdpad:
Graag uiterlijk 8/2 per mail aan Ellie van Dijck jullie reacties sturen.
Op 12/2 zal de secretaris het concept advies rondsturen zodat we deze reacties in de
vergadering van 15/2 kunnen bespreken en het (aangepaste) advies nog een keer
rondgestuurd kan worden. Reacties daarop kunnen dan uiterlijk 19/2 aangeleverd worden.
Het definitieve advies kan dan op 2 maart worden verzonden.
Aan het begin een beetje een krappe tijdsplanning omdat het handig is om het concept
advies in de vergadering van 15 februari te bespreken.
d. Wijkverpleging
Dit betreft een initiatief vanuit het rijk om met betrekking tot wijkverpleging een nieuwe rol
aan gemeenten toe te kennen (zie bijlagen). Dit voorstel is vorig jaar besproken door de PR.
We hebben besloten om er toen geen prioriteit aan te geven. Bijgevoegd de stand van zaken
vanuit de gemeente. Willen we hier nog een vervolg aan geven?
Bijgevoegd als achtergrond informatie een artikel uit Het Parool van 3 maart 2020 en een
commissiebrief inzake wijkverpleging
e. Personen met verward gedrag
In september vorig jaar heeft de PR nagevraagd bij de gemeente hoe de inwoners bekend
worden gemaakt met het landelijk meldnummer niet acuut.. En voor welke situatie ze daar
naar kunnen bellen (zie bijgevoegd antwoord).
Het landelijk meldnummer niet-acuut is bedoeld voor burgers die zich zorgen maken over
een kwetsbare medeburger.
De publiekscommunicatie over het Landelijk Meldnummer niet-acuut is als het goed is in het
najaar gestart. De secretaris heeft nagevraagd wat de stand van zaken is, en welke
aandacht de gemeente Haarlemmermeer aan dit meldnummer heeft gegeven.
Is er nog een vervolgactie nodig? Laatste stand van zaken (mail) bijgevoegd.
f.Antwoord op schriftelijke vragen Stichting Leergeld
Hoe beoordelen de leden de antwoorden (bijlage)? In de beantwoording wordt niet ingegaan
op het bereik van de regeling “Haarlemmermeer doet mee” voor volwassenen. En veder
lijken er nog wat “open eindjes”.
5.2. Stand van zaken
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.
De regionale nota wordt op 8 februari beschikbaar gesteld aan de PR en zal worden
nagezonden.
b. Participatie doelgroepen Sociaal Domein
Drie leden denken na over het vraagstuk hoe de PR de verschillende doelgroepen en
mensen afhankelijk van het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein beter kunnen
betrekken. Een notitie hierover wordt geagendeerd voor de vergadering van maart.
6.1 Terugkoppelingen
a. Actualiteitencollege “Kwetsbaarheid bij ouderen” van het lectoraat Gezondheid en welzijn
kwetsbare ouderen van de Hogeschool InHolland d.d. 27 januari 2021 (verslag bijgevoegd,
presentatie zie website)
b. Webinar “Inclusie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LBP) in de wijk” van
de Koepel van Adviesraden d.d. 20 januari 2021 (verslag bijgevoegd).
6.2 Ingekomen stukken
a. Uitnodiging bijeenkomst “Samen voor minima” dinsdag 18 februari (reeds in jullie bezit). 3
leden hebben zich opgegeven. Wie maakt een verslagje?
7. Rondvraag
8. Sluiting
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