Verslag

Verslag van
Vergaderdatum
Aanwezig

Afwezig
Verslaglegging

1

2.

Participatieraad Haarlemmermeer
14 februari 2022
Ellie van Dijck, Ernst Groot, George Hille (voorzitter), Gert van Nieuwkoop, Ton van Poeteren,
Henri Popelier, Bram Roelofsen, Mieke Kramer,Nancy Cornelisse, Jose van Beurden, Astrid
Jelierse, Erik de Winter, Nanda van Zoolingen, Agnes Alkemade, Jan Keessen
Anne Emde en Erik Wels
Ineke van Dijk (secretaris)

Onderwerp
Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder Hans Blok
(strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein) die een presentatie zal geven.
Twee leden hebben zich afgemeld en een lid vertrekt om 15 uur. Op dit moment
zijn er 4 vacatures.
Presentatie kadernota Sociaal Domein 2023-2026 (bijlagen)
Hans Blok neemt ons graag mee in de totstandkoming van de kadernota
sociaal domein 2023-2026 en het ontwerp (technische specificatie) dat
hieraan vooraf gaat.
De huidige kadernota Sociaal Domein “Koersvast, steeds beter” loopt af
op 1 januari 2023. Voor de periode 2023-2026 wordt de kadernota
geactualiseerd. De kadernota geeft richting aan het Sociaal Domein. Dit
vraagt om kaderstelling van de gemeenteraad. Eerst zal het ontwerp
worden vastgesteld door de gemeenteraad, vervolgens wordt de
gemeenteraad betrokken bij de inhoudelijke invulling van de kadernota en
tot slot zal de gemeenteraad de kadernota vaststellen. Bij de inhoudelijke
invulling van de kadernota zal de gemeente onder andere de
Participatieraad, eigen medewerkers, ervaringsdeskundigen en
aanbieders betrekken. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek van
de rekenkamercommissie naar Jeugdzorg aan de gemeenteraad is om te
komen tot meer prioritering en concretere doelstellingen en ook om
duidelijk te maken waaraan een kadernota moet voldoen. Zo krijgt de
gemeenteraad meer grip op de financiën en de maatschappelijke doelen.
Dit is de reden dat er eerst een ontwerp naar de gemeenteraad wordt
gestuurd.
Er is gekozen voor een brede scope. Dit wil zeggen een kadernota die het
gehele Sociaal Domein bestrijkt (WMO, Jeugdwet, Participatiewet,
Welzijn, Onderwijs, Sport en Cultuur). De ruggengraat om de kadernota te
maken bestaat uit de missie, de visie en de strategie, waar de gemeente
voorgaat, waar de gemeente voor staat en hoe de gemeente dat willen
bereiken.
Bij de het bepalen van de strategie (route naar de eindebestemming)
wordt een beperkt aantal maatschappelijke en financiële doelen gesteld.
Dit omdat bewezen is dat bij te veel doelen geen enkel doel volledig wordt
behaald. Onderweg zal gemeten moeten worden of de gemeente op de
goede weg is en of de doelen worden behaald. Hiervoor zal een nieuw
ontwerp komen van wat nu de Transformeermonitor heet. Er zullen zowel
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kwantitatieve als kwalitatieve doelen worden gesteld en cijfers zullen niet
als eindpunt van een gesprek, maar als startpunt worden gebruikt.
Vraag PR: Het college heeft gekozen voor een brede scope. Wat is de
reden om het zo breed te trekken?
Antwoord: Omdat alles wat in het sociaal domein gebeurt preventief en
collectief gedaan wordt en bijna alles met elkaar in verband kan worden
gebracht. Het is niet zo dat alle onderwerpen evenveel aan bod zullen
komen. Op bepaalde onderwerpen zal dieper ingegaan worden, hier
moeten nog keuzes in worden gemaakt.
Vraag PR: Er moeten ook financiële doelen worden gesteld. Kunt u daar
iets meer over vertellen? Om welke bedragen gaat het dan?
Antwoord: Dit is aan de gemeenteraad. Partijen staan hier anders in.
Sommige partijen vinden dat de gemeente het moet doen met de
middelen die men van het rijk krijgt, ander partijen vinden dat er meer geld
bij moet.
Vraag PR: De Participatieraad is graag bereid om mee te denken en zal in
haar vergadering van maart een werkgroep samenstellen voor dit
onderwerp. Wanneer wordt er inzet van de PR gevraagd?
Antwoord: Het zwaartepunt voor de inbreng van de PR zal liggen in het
tweede en derde kwartaal van 2022. Eind 2022, begin 2023 zal de
kadernota aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
De secretaris zal het stuk dat de Participatieraad met het oog op de
verkiezingen aan de politieke partijen heeft gestuurd aan Hans Blok
mailen. Zo kan Hans alvast enig zicht krijgen op de prioriteiten van de
Participatieraad.
3.

Verslag 24 januari 2021
Tekstueel:
blz 3 tweede opmerking: Zorg en Meer moet zijn Gezond en Meer.
Naar aanleiding van:
actielijst punt 10: Erik de Winter is inmiddels gebeld door iemand van de
werkgroep werkwijze raad. Hij heeft onze diensten om mee te denken richting
een participatieve democratie nogmaals aangeboden en zal het contact
onderhouden..
actielijst punt 4: Over de beleidswijziging huishoudelijke hulp zal in de
vergadering van maart een presentatie worden gehouden.
Van de actielijst kunnen de punten 5,8,9,11, 11 en 12 worden verwijderd.

4.
.

Terugkoppeling werkgroepen
a. Werkgroep Jeugd
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid
Jelierse, Mieke Kramer, Jan Keessen)
Dinsdag 15 februari heeft de werkgroep Jeugd een stand van
zaken gesprek met de gemeente (ambtelijk). Opmerkingen
over de voortgangsrapportage Jeugd graag aan de trekker
melden.
Het traject Inkoop Jeugd WMO 2023 is afgerond.
b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg
(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Gert van
Nieuwkoop, Ellie van Dijck, Astrid Jelierse, Agnes Alkemade)
De werkgroep is in afwachting van het raadsvoorstel “Sturen
op wonen met zorg”. De secretaris zal een afspraak maken
met de verantwoordelijk beleidsadviseur om, zodra de nota
verschijnt, deze te bespreken ter voorbereiding op de
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advisering door de PR.
De samenwerkende grondeigenaren van Haarlemmermeer
West hebben een manifest opgesteld waarin zij aangeven
dat er de komende jaren snel en efficiënt veel woningen
(12.000) voor een mix aan doelgroepen moet worden
gebouwd. Voor de uitvoering van dit Manifest is een
onorthodoxe samenwerking met de gemeente
Haarlemmermeer nodig. In het Manifest staan hun eigen
taken en beloften zwart op wit, maar ook hun verwachtingen
over de inzet van de gemeente. De wethouder vindt het niet
nodig om hier een aparte projectleider binnen de gemeente
voor aan te stellen. Hij geeft aan dat er al verschillende
bouwprojecten in uitvoering zijn.
De werkroep zal in haar gesprek met de gemeente, naar
aanleiding van dit manifest, stimuleren om voortgang te
maken met bouwprojecten, ook in de sociale sector.
c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief
beschut werk) (Henri Popelier (trekker),Gert van
Nieuwkoop, Ernst Groot, Anne Emde, Nancy Cornelisse)
* Toeslagenaffaire: De werkgroep houdt in de gaten of
Plangroep de juiste hulp kan bieden aan de slachtoffers van
de Toeslagenaffaire.
* Voedselbank: De voorzitter en de trekker van de werkgroep
hebben op 10 februari een startbijeenkomst bijgewoond
betreffende het onderzoek van de rekenkamercommissie
onder langdurige bezoekers van de Voedselbank. Bij dit
gesprek waren de werkgroep van de rekenkamer die dit
onderzoek begeleidt, het onderzoeksbureau dat het
onderzoek uitvoert en de ambtelijke contactpersoon van de
gemeente Haarlemmermeer aanwezig.
In Hoofddorp en Nieuw-Vennep zijn veel mensen die
langdurig gebruik maken van de Voedselbank. Een
onafhankelijke instantie zal mensen apart nemen en vragen
hun leed en te delen en kenbaar te maken. Omdat het best
een lastig onderwerp is om over te praten wil men de
mensen proberen te stimuleren om een gesprek te voeren
door hen de toezegging te doen dat ze betrokken worden in
de eindrapportage en krijgen de mensen een vergoeding
voor het gesprek.
Hopelijk levert het onderzoek aanwijzingen op over wat
vanuit de gemeente nodig is om te vermijden dat mensen
langdurig gebruik moeten maken van de Voedselbank.
* Plangroep;
Plangroep heeft aangegeven de schuldhulpverlening met
betrekking tot inburgering niet zelf te kunnen uitvoeren. De
gemeente zoekt nu naar een andere oplossing. Dit en de
beantwoording van de vragen van de HAP geven de
Participatieraad onvoldoende zekerheid dat Plangroep de
problemen op korte termijn op zal kunnen lossen. De
gemeente zou meer vinger aan de pols moeten houden. Op
24 februari vindt een gesprek plaats met de gemeente waar
dit onderwerp op de agenda wordt opgenomen.
Tijdens de vergadering van maart zal een terugkoppeling van
dit gesprek plaatsvinden. Het verslag en de memo van de
gemeente ter voorbereiding op het gesprek zullen dan
worden bijgevoegd.
d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck,
Agnes Alkemade)
Stand van zaken bespreken. De werkgroep is nog niet bij

werkgroep Wonen
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elkaar gekomen. De reden is dat de trekker van de
werkgroep eerst met de regiegroep eenzaamheid de rol en
functie van de werkgroep wilde bespreken. Het voorstel is
om de werkgroep te gebruiken als klankbordgroep. Bij het
SMART maken van het plan van aanpak zal input van de
werkgroep worden gevraagd.
e. Werkgroep Veilig thuis (bijlage)
(Ellie van Dijck(trekker), Bram Roelofsen, Erik de winter, Gert
van Nieuwkoop, Nancy Cornelisse, Jan Keessen)
Naar aanleiding van de reactie op ons ongevraagd advies
heeft de werkgroep besloten niet te reageren. Het antwoord
is duidelijk. Binnenkort krijgt de werkgroep de eerste
nulmeting toegestuurd.
f. Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker),
Bram Roelofsen, Mieke Kramer, Nanda van Zoolingen)
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met het team van
Gezond en Meer (Daan Warmerdam) over de voortgang van
het uitvoeringsplanplan. Er zal een communicatiestrategie
worden ontwikkeld en een netwerk van organisaties worden
opgebouwd om uitvoering te geven aan de activiteiten en
plannen om inwoners gezonder te maken. De
beleidsadviseur van de gemeente is uit dienst. De secretaris
zal vragen wie haar op gaat volgen. De werkgroep wil graag
met de opvolger een aantal gevoelige punten bespreken.
Mocht er op korte termijn geen opvolger komen, dan zal de
directie worden benaderd.
g. Werkgroep GGZ (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse,
Jose van Beurden, Nancy Cornelisse)
Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen.
h. Werkgroep inburgering (Jose van Beurden (trekker), Bram
Roelofsen, Henri Popelier, Ellie van Dijck)
Plangroep heeft aangegeven de schuldhulpverlening met
betrekking tot inburgering niet zelf te kunnen uitvoeren. De
gemeente zoekt nu naar een andere oplossing
Top Taal is druk in met het voorbereiden van
inburgeringslessen. Naar verwachting kunnen de lessen van
de zomer van start gaan.

secretaris

Afgesproken wordt om op de agenda standaard de drie
werkgroepen met betrekking tot de Dorps-en Wijkraden
(DWR) bij dit agendapunt op de nemen.
5.

Participatietrajecten
5.1. Bespreekpunten
Dialoogsessies inkoop Jeugd en WMO
(Erik Wels (trekker), José van Beurden, Mieke Kramer, Astrid Jelierse, Bram
Roelofsen, Erik de Winter en Ton van Poeteren)
Besloten wordt om geen ongevraagd advies op het Raadsvoorstel
‘Kaderstellende uitgangspunten verordening sociaal domein, beleidskader sociaal
domein en inkoop Jeugd en Wmo 2023’ uit te brengen. De secretaris zal dit aan
het college melden middels een brief en aangeven dat de PR het proces en de
uitkomsten van de vier dialoogsessies als prettig heeft ervaren en dat de PR
graag haar bijdrage levert aan de uitwerking van de kaderstellende
uitgangspunten.
Een lid merkt op dat hij het niet begrijpt dat er voor management lagen meer geld
beschikbaar komt met het gevaar dat er aan de onderkant (werkvloer) gesneden
gaat worden. Dit terwijl er bezuinigd moet worden. Een ander lid legt uit dat het
aansluit bij de adviezen die de PR heeft gegeven. Zeker het aanstellen van
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contractmanagers kan helpen bij het in stelling brengen van de juiste mensen en
het oppakken van pijnpunten.
Een lid merkt op dat er bij de presentatie over de kadernota is gezegd dat de
gemeente met mate wil gaan meten en toch zijn er twee data analisten betrokken
bij de inkoop. Een ander lid geeft aan dat er op dit moment niet gemeten wordt en
dat aanbieders dus niet op de vingers getikt worden, het daarom wel nodig om te
monitoren.
b. Lijst van werkgroepen en aandachtsgebieden en delegaties dorps- en
wijkraden
De trekker van de werkgroep Wonen/Wonen met zorg geeft aan dat ze
verhoudingsgewijs aan veel werkgroepen deelneemt en zou graag iemand
anders willen vragen om trekker van deze werkgroep te worden. De voorzitter zal
hiervoor iemand benaderen.
De drie nieuwe leden kunnen zich vinden in hun plekken bij de werkgroepen en
de aandachtsgebieden.
.

voorzitter

c.Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR
In het kader van dit onderwerp hebben we besloten dat de trekkers van de
verschillende delegaties de 7 dorps- en wijkraden die hebben gereageerd op
onze mail van april 2021
- waarin we hebben gevraagd naar hun contactpersoon voor het Sociaal Domeinzullen benaderen.
DWR Zuid: Met de dorpsraad van Lisserbroek is lastig contact te krijgen. Een lid
raadt aan om in eerste instantie het gesprek aan te gaan met de secretaris van
de dorps- of wijkraad en dan eventuele vervolgstappen te bespreken. Een lijntje
met 1 persoon is makkelijker te leggen. Ook is het handig om te kijken naar topics
die binnen de kern spelen en daar in de mail alvast op in te spelen. De dorpsraad
van Nieuw-Vennep zal nog benaderd worden. Met de dorpsraad van Rijsenhout
is inmiddels contact geweest.
De dorpsraad van Abbenes heeft geen behoefte aan contact met de PR. Zij
hebben liever rechtstreeks contact met de gemeente.
Een lid geeft aan dat er op 8 februari een verkiezingscafé is geweest,
georganiseerd door de dorpsraad van Nieuw-Vennep. Hier stonden weinig tot
geen onderwerpen over het Sociaal Domein op de agenda.
DWR midden: De trekker van de werkgroep geeft aan even pas op de plaats te
hebben gemaakt, maar na deze vergadering, samen met zijn werkgroep, de
contacten te zullen gaan leggen.
DWR Noord: Er is contact geweest met de dorpsraad Zwaanshoek. Een
belangrijk punt op hun agenda is Jeugd en Veiligheid. De werkgroep is
uitgenodigd om deel te nemen aan een gesprek tussen dorpsraad,
gebiedsmanager, wijkagenten en school over dit onderwerp. Met de dorpsraad
Bashoevedorp zal op 22 februari een bijeenkomst zijn. De dorpsraad Spaarndam
moet nog worden benaderd.
d. Doelgroepenvervoer en chauffeurstekort
(Ton van Poeteren (trekker), Bram Roelofsen)
Aan de netwerkregisseur doelgroepenvervoer van de regiorijder (Reginonaal
ContractmanagementTeam) is gevraagd of er onderwerpen zijn waar zij mee
geholpen is om een ongevraagd advies over uit te brengen. Het
bestuurdersoverleg Doelgroepenvervoer (bestuurders van 8 gemeenten) en de
klankborgroep Doelgroepenvervoer hebben ingestemd met het communicatieplan
“Druk op het Regiorijder systeem verlagen” en het plan van aanpak hierbij.
Besloten wordt de informatie van de voorzitter van het RCT af te wachten en dan
aan de hand van haar input eventueel een ongevraagd advies te maken en dit
naar de leden te sturen voor een reactie om het vervolgens aan het college te
sturen.

werkgroep
doelgroepenvervoer
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e. Arbeidsmigranten
Besloten wordt om een ongevraagd advies over dit onderwerp uit te brengen aan
het college. De strekking van het advies is om het college te vragen kennis te
nemen van het ongevraagd advies van de gemeente Aalsmeer en om naar
aanleiding van dit advies, voor zover het Haarlemmermeer betreft, waar mogelijk
en nodig in actie te komen.

voorzitter

5.2 Stand van zaken
Eigen bijdrage WMO en Jeugd
We zijn in afwachting van een reactie van wethouder Sidali op de vraag of hij het
stuk betreffende eigen bijdrage Jeugd en WMO zou willen bekijken en het idee
zouden willen omarmen om het vervolgers in te brengen en steun te vragen bij de
G40. In de vergadering van maart zullen we bepreken hoe met de reactie om te
gaan.
6.

allen

6.1 Ingekomen stukken
a. Informatie over uitvoeringsprogramma Veiligheid 2022
De werkgroep veiligheid ziet naar aanleiding van deze informatie geen aanleiding
om actie te ondernemen.
b. Mailwisseling betreffende discussiestuk Koepel -weke prioriteiten stellen de
adviesraden sociaal domein voor 2022Keurig verwoord. Afgehandeld.
c. Uitnodiging slotconferentie Ondersteuning Jeugd in Overgang naar
Volwassenheid (OJOV), 5 april 2022. Aanbevolen aan de werkgroep Jeugd
d. Mail brievenselectie (Erik de Winter en Ton gaan meelezen)
Een lid geeft aan een goede vriend te hebben die hoogleraar is op het gebied van
communicatie en ook landelijk actief is in de advisering over communicatie van de
overheid richting de burger. Bram geeft aan ook graag mee te willen lezen. Vanuit
zijn achtergrond heeft hij veel ervaring met communicatie van de overheid richting
de burger.
6.2 Terugkoppelingen
a. Sessie Sturen op Mantelzorg van 27 januari
De nota “Sturen op mantelzorg” is op 10 februari unaniem aangenomen door de
gemeenteraad. Ondanks de opmerkingen die tijdens de sessie door verschillende
partijen zijn gemaakt zoals dat men de overbelaste mantelzorger en jonge
mantelzorgers misten in het stuk en dat er meer ruimte voor mantelzorgwoningen
moet komen.
b. Online actualiteitencollege Inclusieve woonvormen van 3 februari
Voor kennisgeving aangenomen.

7.

Rondvraag
1.Erik de Winter is op 7 februari aangeschoven bij een online netwerkbijeenkomst
H’meer Noord. Het ging over de ‘Samen sterk in balans’ en er werd een
toelichting gegeven over de verandering met betrekking tot de huishoudelijke
hulp. De nieuwe gebiedsmanager van Haarlemmermeer Noord had nog nooit van
de Participatieraad gehoord.
2. Een lid geeft aan de online cursussen van de Koepel erg duur te vinden, dit zijn
wat hem betreft geen sociale tarieven. De voorzitter zal dit signaal mailen aan De
Koepel,
3. De Participatieraad heeft een signaal ontvangen over openbare toiletten. Men
heeft gevraagd of de PR aandacht aan dit onderwerp wil besteden. Besloten
wordt om te vragen of de gemeente dit stuk ter harte wil nemen en behandeling
er van wil overnemen.
4. een lid geeft aan blij te zijn met de lijst van stukken die op de website zijn
geplaatst (onderaan de agenda). de voorzitter geeft aan dat als leden een stuk op
de agenda willen plaatsen ze dat, met de reden van agendering, kunnen
aangeven bij de secretaris,

voorzitter

secretaris
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Actielijst
1.

22-03-21

Eind dit jaar/begin volgend jaar vragen we de
beleidsadviseurs werk en inkomen om een
nieuwe presentatie met de actuele situatie van
de ontwikkelingen gedurende 2021, en zullen we
vragen hoe de ontwikkelingen binnen de D
groep zijn (mensen met grote afstand tot de
arbeidsmarkt de zogenaamde “betonnen
groep”.)
* Tijdens volgend overleg vraag aan gemeente
stellen over achterblijven bouw woningen
Wonen met Zorg en sociale huur- en
koopwoningen
* Tijdens volgend overleg met gemeente vraag
voorleggen of infrastructuur boven bouwen gaat
Het eerste kwartaal van 2022 zal het
raadsvoorstel sturen op Wonen met Zorg gereed
zijn. De werkgroep vraagt na of en in welk
stadium de PR zal worden betrokken. In ieder
geval zal het raadsvoorstel worden gedeeld met
de PR.

secretaris

2.

28-06-21

3.

06-12-21

4.

06-12-21

De secretaris vraagt na wat de op handen zijnde
beleidswijziging betreffende huishoudelijke hulp
inhoudt

secretaris

5.

24-01-22

Er komt lokaal beleid en een
uitvoeringsprogramma voor Beschermd Wonen
en Maatschappelijke Opvang voor onze
gemeente, daar zal de Participatieraad in
worden meegenomen. Beleidsadviseur Nienke
van der Zee zal hier nog op terug komen, de
secretaris houdt dit in de gaten

secretaris

6.

24-01-22

Omdat de werkgroep graag meer structureel op
de hoogte gehouden wordt en vinger aan de
pols wil houden zal de trekker van de werkgroep
de verantwoordelijk beleidsadviseur benaderen
met het voorstel om twee tot drie keer per jaar
een afspraak in te plannen.

Trekker werkgroep
inburgering

7.

24-01-22

De PR heeft aangeboden om mee te werken
aan de uitwerking van de de dag van de raden
van 30 oktober richting een raadsvoorstel, maar
tot op heden niets vernomen. Een lid zal contact
opnemen met D66 over de voortgang en de
secretaris zal ambtelijk navragen wat de stand
van zaken is.

Lid, secretaris

8.

14-02-22

De secretaris zal het stuk dat de Participatieraad
met het oog op de verkiezingen aan de politieke
partijen heeft gestuurd aan Hans Blok mailen

secretaris

9.

14-02-22

De Participatieraad is graag bereid om mee te
denken over de kadernota Sociaal Domein en

secretaris

Werkgroep wonen met
zorg

Werkgroep Wonen
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zal in haar vergadering van maart een
werkgroep samenstellen voor dit onderwerp
10.

14-02-22

De secretaris zal een afspraak maken met de
verantwoordelijk beleidsadviseur om, zodra de
nota ‘Sturen op Wonen met Zorg” verschijnt,
deze te bespreken ter voorbereiding op de
advisering door de PR.

secretaris

11.

14-02-22

De samenwerkende grondeigenaren van
Haarlemmermeer West hebben een manifest
opgesteld waarin zij aangeven dat er de
komende jaren snel en efficiënt veel woningen
(12.000) voor een mix aan doelgroepen moet
worden gebouwd. In het Manifest staan hun
eigen taken en beloften zwart op wit, maar ook
hun verwachtingen over de inzet van de
gemeente.

Werkgroep
Wonen/Wonen met Zorg

De werkroep zal in haar gesprek met de
gemeente, naar aanleiding van dit manifest,
stimuleren om voortgang te maken met
bouwprojecten, ook in de sociale sector.
14-02-22

Tijdens de vergadering van maart zal een
terugkoppeling van het gesprek van 24 februari
tussen de werkgroep armoede en de gemeente
plaatsvinden. Het verslag en de memo van de
gemeente ter voorbereiding op het gesprek
zullen dan worden bijgevoegd.
De beleidsadviseur van de gemeente is uit
dienst. De secretaris zal vragen wie haar op
gaat volgen

Werkgroep armoede

14-02-22

Besloten wordt om geen ongevraagd advies op
het Raadsvoorstel ‘Kaderstellende
uitgangspunten verordening sociaal domein,
beleidskader sociaal domein en inkoop Jeugd en
Wmo 2023’ uit te brengen. De secretaris zal dit
aan het college melden middels een brief.

secretaris

14-02-22

De trekker van de werkgroep Wonen/Wonen
met zorg geeft aan dat ze verhoudingsgewijs
aan veel werkgroepen deelneemt en zou graag
iemand anders willen vragen om trekker van
deze werkgroep te worden. De voorzitter zal
hiervoor iemand benaderen.

voorzitter

14-02-22

Besloten wordt de informatie van de voorzitter

Werkgroep
doelgroepenvervoer

14-02-22

van het RCT af te wachten en dan aan de hand
van haar input een ongevraagd advies te maken
en dit naar de leden te sturen voor een reactie
om het vervolgens aan het college te sturen.
14-02-22

Besloten wordt om een ongevraagd advies over
arbeidsmigranten uit te brengen aan het college.
De strekking van het advies is om het college te
vragen kennis te nemen van het ongevraagd

secretaris

voorzitter

Verslag van
Volgvel
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advies van de gemeente Aalsmeer en om naar
aanleiding van dit advies, voor zover het
Haarlemmermeer betreft, waar mogelijk en
nodig in actie te komen.

.

14-02-22

Eigen bijdrage WMO en Jeugd
We zijn in afwachting van een reactie van
wethouder Sidali op de vraag of hij het stuk
betreffende eigen bijdrage Jeugd en WMO zou
willen bekijken en het idee zouden willen
omarmen om het vervolgers in te brengen en
steun te vragen bij de G40. In de vergadering
van maart zullen we bepreken hoe met de
reactie om te gaan.

14-02-22

Een lid geeft aan de online cursussen van de
Koepel erg duur te vinden, dit zijn wat hem
betreft geen sociale tarieven. De voorzitter zal
dit signaal mailen aan De Koepel,

14-02-22

De Participatieraad heeft een signaal ontvangen
over openbare toiletten. Men heeft gevraagd of
de PR aandacht aan dit onderwerp wil besteden.
Besloten wordt om te vragen of de gemeente dit
stuk ter harte wil nemen en behandeling er van
wil overnemen.

