Agenda

Leden Participatieraad gemeente Haarlemmermeer
Nazending

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
14 maart 2022
13.30-16.00 uur
Dellaert Plesmanzaal Raadhuis
Ineke van Dijk
06 81550558
Diverse

Hoofddorp,

10 maart 2022

1. Opening
2. Presentatie beleidswijziging het nieuwe product schoonmaakhulp aanvullend
op hulp bij het huishouden
Door beleidsadviseur Isabella Teeken
De presentatie is uiteindelijk het resultaat van een vraag van de Participatieraad.
(achtergrondinformatie is bijgevoegd)
3. Verslag vergadering 14 februari 2022
Ter vaststelling.
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 gehad met de gemeente (ambtelijk). Het verslag is bijgevoegd.
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”. Ambtelijk (en wellicht ook bestuurlijk) heeft het college de
participatieraad eerder laten weten te verwachten een advies te vragen
over wonen met zorg. Uiteindelijk heeft het college op 1 maart besloten
dat ze dat op dit moment toch niet zal gaan vragen, omdat de nota waar
het om gaat voornamelijk gaat over de samenwerking met andere
partijen en het manifest dat daarvoor is opgesteld. Het college zou dit
manifest niet op advies van de participatieraad kunnen wijzigen. Het
manifest wordt op 31 maart ondertekend door alle partijen. Daarom is
in de nota over de samenwerking op wonen met zorg opgenomen dat
het college de participatieraad om advies gaat vragen op het moment
dat het beleid m.b.t. wonen en zorg wordt gewijzigd. Dat is voorzien in
2023 (door een nieuw college). Dan kan het college ook echt iets met
het advies doen.
Bijgevoegd de nota huisvestingsopgave Wonen met Zorg. De
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huisvestingsopgave en het manifest zaten als bijlagen bij deze nota en
kunnen jullie terug vinden op onze website.
c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

j.

k.
l.

Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut
werk) (Henri Popelier (trekker),Gert van Nieuwkoop, Ernst Groot, Anne
Emde, Nancy Cornelisse)
* Terugkoppeling van het gesprek met beleidsadviseur Werk en
Inkomen (Rob Kouwenhoven) van 24 februari 2022.
Bijgevoegd de notitie over schuldhulpverlening die ter voorbereiding op
het gesprek aan de werkgroep is verzonden en het verslag van het
gesprek.
Naar aanleiding van het gesprek stelt de werkgroep voor om een
ongevraagd advies uit te brengen. Concept ongevraagd advies
“armoede is geen eigen schuld dikke bult” bijgevoegd.
* Toeslagenaffaire: Bijgevoegd een brief over de stand van zaken
betreffende de toeslagenaffaire. Vinden we nog steeds dat we niet in
actie hoeven te komen?
* Voedselbank: Stand van zaken bespreken.
* Plangroep: Stand van zaken bespreken.
Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck, Agnes
Alkemade)
Stand van zaken bespreken.
Werkgroep Veilig thuis (bijlage)
(Ellie van Dijck(trekker), Bram Roelofsen, Erik de winter, Gert van
Nieuwkoop, Nancy Cornelisse, Jan Keessen)
De werkgroep is in afwachting van de eerste nulmeting.
Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker), Bram
Roelofsen, Mieke Kramer, Nanda van Zoolingen)
Er is een nieuwe beleidsadviseur gezondheidsbeleid aangesteld, de
secretaris zal zijn gegevens doorgeven aan de trekker van de
werkgroep zodat deze contact kan opnemen met hem. Dit om een
aantal gevoelige punten te bespreken.
Werkgroep GGZ (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, Jose van
Beurden, Nancy Cornelisse)
Stand van zaken bespreken.
Werkgroep inburgering (Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen,
Henri Popelier, Ellie van Dijck)
Stand van zaken bespreken.
Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep:Ton van
Poeteren (trekker), Bram Roelofsen)
Mondelinge terugkoppeling van themauitzending van TaxiPro TV over
chauffeurstekort. Besluiten we naar aanleiding van het chauffeurstekort
een ongevraagd advies uit te brengen? (zie bijlagen)
Werkgroep Inclusie (Ellie van Dijck (trekker), Nanda van Zoolingen,
Henri Popelier, Bram Roelofsen)
De secretaris is benaderd door de beleidsadviseur Inclusie (Hanny
Weijde) en zal voor de werkgroep een afspraak inplannen in de tweede
week van april om terug te kijken op 5 jaar VN voor Handicap. Ter
voorbereiding op dit overleg zal de secretaris het basisdocument uit
2017 met de speerpunten van Haarlemmermeer en de brieven met
betrekking tot de stand van zaken die ieder jaar aan de gemeenteraad
zijn verzonden aan de werkgroep sturen.
Werkgroep kadernota Sociaal Domein
Vaststellen delegatie.
Werkgroep Sociale Basis (Bram Roelofsen (trekker)
De trekker van de werkgroep zal op verzoek van de
communicatieadviseur van het Sociaal Domein meekijken met de eerste
versie van een animatie over het de sociale basis. Hierbij zullen aan
hem een aantal vragen worden gesteld.

Agenda van
Volgvel

Agenda PR 14 maart 2022
3
m. Werkgroep Dorps- en wijkraden (DWR) Noord (Erik de Winter
(trekker), Erik Wels, Bram Roelofsen, Henri Popelier)
Stand van zaken bespreken.
n. Werkgroep DWR Midden (Van Poeteren (trekker), Nancy Cornelisse,
Mieke Kramer, Anne Emde, Ernst Groot, Jan Keessen)
Stand van zaken bespreken.
o. Werkgroep DWR Zuid (Gert van Nieuwkoop (trekker), Jose van
Beurden, Astrid Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van Zoolingen, Agnes
Alkemade)
Stand van zaken bespreken.

5.

Participatietrajecten

5.1. Bespreekpunten
a. Voorbespreking bezoek april
Erlijn Netz (processpecialist Werk en Participatie van SDV) en beleidsadviseur Beatrijs
Aukema zullen de stand van zaken Werk en Inkomen toelichten. Zijn er nog bepaalde
aandachtspunten die we hen willen voorleggen?
Bijgevoegd het verslag van de presentatie van vorig jaar over dit onderwerp.
Ook bijgevoegd een artikel over hoe Rotterdam bijna 1000 mensen uit de bijstand kreeg
door een betaalde opleiding te faciliteren. Dit artikel is voorgelegd aan Erlijn en Beatrijs met
de vraag om dit artikel te betrekken bij hun presentatie.
b. Reactie wethouder Sidali op eigen bijdrage Jeugd en WMO
Mail aan wethouders en reactie bijgevoegd. Ook bijgevoegd de reactie van leden van de
Koepel op ons voorstel over eigen bijdrage. Het advies ombuigingen en de reactie op het
advies is terug te vinden op onze website onder adviezen.
5.2 Stand van zaken
a. Ongevraagd advies arbeidsmigranten (bijlage)
Het ongevraagd advies is bijgevoegd.
b. Dialoogsessies inkoop Jeugd en WMO (bijlage)
(Erik Wels (trekker), José van Beurden, Mieke Kramer, Astrid Jelierse, Bram Roelofsen, Erik
de Winter en Ton van Poeteren)
Bijgevoegd de brief waarin we aan het college laten weten geen ongevraagd advies uit te
brengen.
6.1 Ingekomen stukken
a. Mailwisselingen Koepel betreffende kosten online sessies (2 bijlagen)
b. Uitleg bij kaderstellende uitgangspunten (bijlage)
6.2 Terugkoppelingen
a. Informatieve bijeenkomst “Een thuis voor Noordje”, over de ambitie om zo thuis mogelijk
opgroeien mogelijk te maken voor de meest kwetsbare jeugdigen uit Haarlemmermeer.
Verslag bijgevoegd.
b. Mondelinge terugkoppeling van het gesprek tussen de werkgroep inkoop Jeugd en WMO
2023 en de gemeente over de betrokkenheid van de PR bij het vervolgtraject betreffende het
aanpassen van de verordening sociaal domein.
7. Rondvraag

Stukken op website geplaatst tussen 14/2 tot 14/3:
* oproep van ondernemers aan gemeente Haarlemmermeer om creatief om te gaan met
bestaande regelgeving betreffende ruimte, wonen en werken (interessante stukken)
* februari 2022_Holmkwartier bezorgt Bornholm 260 zorgeenheden en 225 woningen
(werkgroep Wonen)
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* Informatie over motie 'Werk dat betaalt is voor iedereen winst behaald' (werkgroep
Armoede)
* februari 2022_manifest Wonen met Zorg (werkgroep Wonen met Zorg)
* februari 2022_nota vaststelling financieel besluit Sociaal Domein (werkgroep Armoede)
* Februari 2022_financieel besluit Sociaal Domein 2022 vastgesteld college (werkgroep
Armoede)
* Persbericht Manifest Haarlemmermeer-West

