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 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 Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer  

Vergaderdatum 4 oktober 2021  

Aanvang 13.30-16.30 uur  

Locatie Het Fundament  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 06 81550558 23 september 2021 
Bijlage(n) Diverse  

 

 

De vergadering is opgesplitst in twee delen. 
13.30-15.30 uur: Extra bijeenkomst 
15.45-16.30 uur: reguliere vergadering (ingekort) 
 
Agenda extra bijeenkomst 

 

1. Opening 
Om 13.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur.  
 

2. Nieuwe leden (2021)  
* Hoe bevalt het? Zijn er aandachtspunten? 
* Moeten nieuwe leden een VOG (verklaring omtrent het gedrag) voorleggen aan het 
college? 
 

3. Werkplan 2021-2022 (bijlagen)  
* Evaluatie werkplan 2020-2021 (2 bijlagen) 
* Aanpak actiepunten werkplan 2021-2022 
 
Naast de focus op de algemene doelstellingen en thema’s heeft de Participatieraad 
een beperkt aantal speerpunten geformuleerd waaraan aandacht zal worden 
besteed, rekening houdend met de beschikbare tijd en capaciteit. Daarnaast zal er 
ruimte worden gehouden om in te spelen op actuele zaken en verzoeken van het 
college om te adviseren.  

Wet maatschappelijke ondersteuning Wonen met zorg 

 

Eenzaamheid 

 

Jeugdwet Jeugdzorg  

 

Veilig thuis 
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Participatiewet Armoedebestrijding 

 

Vermindering aantal uitkeringen (bijstand en 

bijzondere bijstand) en vermindering aantal 

deelnemers Voedselbank 

 

Voor het jaar 2021/2022 zal de volgende prioritering in bovenstaande onderwerpen worden 

aangebracht:  

Het voornemen is om in de tweede helft van 2021 onze aandacht voor het onderwerp Jeugd 

resp. Armoede te continueren. Door de gevolgen van de corona crisis kunnen we hier niet 

genoeg de aandacht voor blijven vragen.   

We zijn al enige tijd tamelijk intensief bezig met het onderwerp Wonen met Zorg. Dat zullen 

we ook komend jaar continueren, gelet op het feit dat we vinden dat op dat vlak nog te 

weinig resultaat wordt geboekt.  

In onze adviezen zullen we blijven inzetten op de opname van evaluatie- en 

controlemomenten in beleidsstukken. 
 
 

4. Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR (bijlage 
* Werken aan bekendheid PR en ophalen info 
 

5. Aandachtsgebieden (bijlage)  
Zijn er nog aanpassingen gewenst of  
kunnen we de aandachtsgebieden laten vervallen en alleen met werkgroepen 
werken? 
 

6. Werkgroepen + overzicht dorps- en wijkraden (bijlagen) 
* Wat hebben we bedoeld met werkgroepen, hoe ver gaat de verantwoordelijkheid, 
(staat in een staat?) 
* Hoe bevalt het, terugkoppeling plenair, rol bij TMM, bijhouden toezeggingen. 
Zie bijlage met een voorstel van de voorzitter betreffende het samenvoegen van 
werkgroepen en het laten vervallen van een aantal werkgroepen.  
* Overzicht van dorps- en wijkraden bespreken 
 

7. Website: nuttig?, toegevoegde waarde? 
Hoe kunnen we voldoende effectief en niet te veel belastend geïnformeerd worden 
(digitaal en op papier) 
 

8. Vicevoorzitter 
* Bespreken eventuele benoeming vicevoorzitter 
 

9. Sluiting 
Om 15.30 uur. 

 

Agenda regulier deel: 

 

1. Opening 

Om 15.45 uur 

 

2. Verslag van 6 september 2021 

Ter vaststelling 
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3. Participatietrajecten 

 

3.1. Bespreekpunten 
a. Brief verkiezingen 
Bespreken van de concept brief.  
Naast de vraag of inhoudelijk wordt ingestemd met de brief is ook de vraag 
wanneer we de brief zullen versturen en of we de brief ook aan de pers zullen 
versturen. 
b. Brief stand van zaken sluitende aanpak personen met verward gedrag 
Geeft de brief aanleiding voor het zetten van vervolgstappen? 
c. Concept advertentie werving nieuwe leden 
Voor de start van werving van nieuwe leden per 1-1-2022.  

 

4. Terugkoppelingen 

a. Overleg voorzitter + trekker wekgroep armoede met Johan Rip (verslag 

bijgevoegd) 

 

5. Rondvraag 

 

6. Sluiting 

Om 16.30 uur. 

 

 


