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
19 april 2021
13.30-16.00 uur
MS Teams
Ineke van Dijk
06 81550558
Diverse

Hoofddorp,

8 april 2021

1. Opening
De vergadering zal worden gehouden via MS Teams.
2. Verslag vergadering 22 maart 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)
Bespreken van de notitie ten behoeve van het gesprek met de
gemeente. De notitie wordt nagezonden.
Ter informatie is een brief van de rekenkamercommissie bijgevoegd
over de opzet van het onderzoek naar tekorten in de jeugdhulp. De brief
is ook terug te vinden op ons intranet. Ook ter informatie bijgevoegd een
bericht van NOS teletekst over onhoudbare situatie Jeugd GGZ.
b. |Werkgroep Wonen met Zorg
(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop,
Ernst Groot, Ellie van Dijck, Astrid Jelierse)
Bijgevoegd het verslag van het gesprek van 16 maart met de gemeente
over Wonen met Zorg.
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.
Er zal een definitieve vragenlijst worden opgesteld voor het gesprek met
de gemeente. De secretaris plant een afspraak.
De werkgroep zal contact leggen met de voedselbank over het uitvoeren
van een anonieme steekproef onder een 20 tal klanten die al meer dan
twee jaar ingeschreven staan. De achterliggende vraag is waarom
mensen zo lang klant zijn en wat er moet gebeuren zodat mensen niet
meer afhankelijk van de voedselbank zijn.
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)
De werkgroep blijft de ontwikkelingen op afstand volgen.
e. Werkgroep inclusie
(Ellie van Dijck (trekker), Ineke van der Geest, Inge Rebergen-Smit,
Henri Popelier Ann Thiebosch).
In afwachting van de reactie van het college op het speelruimteplan.
f. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ineke van der Geest, Inge
Rebergen-Smit, Ann Thiebosch)
Stand van zaken wordt mondeling toegelicht door de trekker. De
stukken staan op de website.
g. Werkgroep inburgering
(Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, Henri Popelier, Hans van
den Boogert, Ellie van Diick, Assia Naim).
Op 8 april wordt het concept advies onder de leden verspreid
Uiterlijk 12 april kunnen de leden op het concept advies reageren
14 april zal het definitieve advies worden verzonden.
h. Werkgroep 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.
Op 12 april vindt een sessie plaats over de preventienota met alle
partners, waaronder ook de werkgroep gezondheidsbeleid. De
werkgroep zal haar inbreng op de preventienota mondeling geven.
Op 15 april zal de (aangepaste) lokale preventienota worden verspreid.
De vraag aan alle leden van de Participatieraad is of jullie eventuele
inbreng uiterlijk 20 april aan de trekker van de werkgroep willen
mailen.

i.
j.

4.

Het integrale gezondheidsbeleid en de lokale aanpak hiervan volgt later.
Werkgroep Werk en Inkomen
(Ann Thiebosch, Anne Emde, Gert van Nieuwkoop, Dick Schaap, Henri
Popelier)
Werkgroep GGZ
(Bram Roelofsen, Astrid Jelierse, Inge Rebergen-Smit, Dick Schaap,
Jose van Beurden)

Participatietrajecten

4.1. Bespreekpunten
a. Gevraagd advies Tonk
Het advies en de reactie van het college op het advies zijn reeds in jullie bezit en terug te
vinden op de website onder “adviezen”. Omdat de PR op een aantal punten niet tevreden is
heeft de voorzitter een mail aan wethouder Rip gestuurd. De mailwisseling is ter bespreking
bijgevoegd. Ook bijgevoegd een artikel van NOS nieuws betreffende de Tonk steun die veel
minder is aangevraagd dan verwacht.
b. Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR
Zie bijgevoegde notitie die op 6 april reeds ter voorbereiding per mail is verspreid.
Tijdens deze vergadering staat het vaststellen van deze notitie (dit beleid) op de agenda.
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Voorgesteld wordt dat iedere werkgroep voor zich uitvoering geeft aan de voor de
werkgroepen geformuleerde opdrachten, deze intern bespreekt en het resultaat hiervan
vastlegt op 1 A4-tje.
Dit A4-tje kan dan gepresenteerd in de vergadering van de Participatieraad op 31 mei a.s.
(aanlevering van de notitie uiterlijk woensdag 19 mei per mail bij de secretaris) Deze
presentaties kunnen voor werkgroepen aanleiding zijn hun A4-tje bij te stellen en tevens kan
vastgesteld worden waar mogelijk doublures in doelgroepen zijn. In de vergadering van 28
juni kan dan definitief besloten en vastgelegd worden welke groepen/individuen/organisaties
door wie benaderd en gevraagd worden input te leveren en op welke onderwerpen.

c. Jaarverslag 2020
Ter bespreking. Het jaarverslag wordt nagezonden.
4.2. Stand van zaken
a. Handreiking proces regionaal beleid en advisering door de Participatieraad
Haarlemmermeer
De handreiking is vastgesteld en is door de voorzitter op 23 maart aan directie en
wethouders verstuurd. In mei zal een directieoverleg worden ingepland en in juni zal een
overleg met wethouders Sociaal Domein worden gepland. De notitie over advisering op
regionaal beleid is dan 1 van de agendapunten.
5.Terugkoppelingen
a) Actualiteitencollege “Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)” van de
kenniswerkplaats Jeugd van de Hogeschool InHolland d.d. 23 maart 2021
(verslag bijgevoegd)
b) Webinar GGD Kennemerland geen stress bij jeugd, of toch wel? Van 6 april
2021 (verslag bijgevoegd)
c) De webinar ‘Wet inburgering: wat betekent dit voor gemeenten en voor de
lokale samenleving?’ Door de Koepel op woensdag 7 april 2021.
d) Klankbordgroep Doelgroepenvervoer van 12 april 2021
6. Rondvraag
7. Sluiting

