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

Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer
16 mei 2022
13.30-16.00 uur

Locatie
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Bijlage(n)

Ineke van Dijk
06 81550558
Diverse

Hoofddorp,

6 mei 2022

1. Opening
2. Verslag vergadering 11 april 2022
Ter vaststelling.
3. Terugkoppeling werkgroepen
a. Werkgroep Jeugd
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse,
Mieke Kramer, Jan Keessen)
Mondelinge terugkoppeling van het gesprek met de gemeente van 16
mei.
b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg
(Ellie van Dijck (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop, Astrid
Jelierse)
Verslag van het overleg met gemeente van 19 april 2022.
Persbericht over opkoopbescherming. Ziet de werkgroep aanleiding om
te reageren?
c.

Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk
(bijlage) (Henri Popelier (trekker),Gert van Nieuwkoop, Ernst Groot,
Erik de Winter)
* Stand van zaken bespreken. We zijn in afwachting van een reactie op
ons ongevraagd advies.
* Uitnodiging bijeenkomst toeslagenaffaire (Gert zal deelnemen)
* Memo energiecompensatie

d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck)
De secretaris zal voor de werkgroep een afspraak inplannen met
Egwin Hienz van Meerwaarde om de rol van de werkgroep ten
opzichte van de regiegroep eenzaamheid te bespreken en om het
plan van aanpak te bespreken.
e. Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep:Ton van
Poeteren (trekker), Bram Roelofsen)
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Stand van zaken bespreken.
f.

Werkgroep Inclusie (Ellie van Dijck (trekker), Nanda van Zoolingen,
Henri Popelier, Bram Roelofsen)
Terugkoppeling gesprek 14 april betreffende evaluatie 5 jaar VN
verdrag.

g. Werkgroep Veilig thuis
(Ellie van Dijck, Bram Roelofsen, Erik de Winter (trekker), Gert van
Nieuwkoop, Jan Keessen)
* De werkgroep zal binnenkort geïnformeerd worden over de voortgang
betreffende Geweld hoort nergens thuis. De nieuwe beleidsadviseur
start medio mei, zijn naam is Maarten Pekelharing
* Informatie over Motie Superheld wijs in Haarlemmermeer
Zien we aanleiding voor vervolgstappen?
Voorstel werkgroep: De brief van het college is duidelijk en ook de
veldpartijen in het onderwijs geven aan geen behoefte te hebben aan
een nieuwe of tweede methode (in dit geval Superheld Wijs) om
(mogelijk) misbruik of mishandeling van kinderen te monitoren. De
huidige systematiek ( 'stappenplan en meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling) voldoet blijkbaar en de werkgroep heeft geen
reden aan te nemen dat dit niet het geval is. De werkgroep stelt daarom
voor om vanuit de participatieraad of de werkgroep geen verdere actie
te ondernemen en de brief voor kennisgeving aan te nemen.
h. Werkgroep Dorps- en wijkraden (DWR) Noord (Erik de Winter
(trekker), Erik Wels, Bram Roelofsen, Henri Popelier)
* Terugkoppeling bezoek aan dorpsraad Zwaanshoek van 9 mei.
* Verslag netwerklunch Zwanenburg Halfweg van 14 april
* Verslag netwerklunch Badhoevedorp van 21 april
* Agenda digitale netwerklunch van 19 mei
i.

Werkgroep DWR Midden (Ton van Poeteren (trekker), Mieke Kramer,
Ernst Groot, Jan Keessen)
Stand van zaken bespreken.

j.

Werkgroep DWR Zuid (Gert van Nieuwkoop (trekker), Jose van
Beurden, Astrid Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van Zoolingen)
Stand van zaken bespreken.

Werkgroepen P.M.
a. Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker), Bram Roelofsen,
Mieke Kramer, Nanda van Zoolingen)
b. Werkgroep GGZ (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, Jose van
Beurden)
c. Werkgroep inburgering (Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen,
Henri Popelier, Ellie van Dijck)
d. Werkgroep kadernota Sociaal Domein (Erik Wels (trekker), José van
Beurden, Mieke Kramer, Astrid Jelierse, Erik de Winter, Ton van Poeteren
en Henri Popelier)
e. Werkgroep Sociale Basis (Bram Roelofsen (trekker)
Het wachten is op een tweede versie van het filmpje betreffende de sociale
basis. Twee leden zullen meekijken met de trekker.
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f.

5.

Participatietrajecten

5.1. Bespreekpunten
a. Stand van zaken werving nieuwe leden
b. Reactie op ongevraagd advies arbeidsmigranten
Het college ziet geen aanleiding om verder iets te doen met dit onderwerp. Recent is
door de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Hierop zijn twee rapporten van greenport Aalsmeer naar de gemeenteraad gestuurd.
Deze stukken zijn terug te vinden op de website onder interessante stukken (informatie over
huisvesting arbeidsmigranten)
Het voorstel is om de reactie van het college voor kennisgeving aan te nemen.
6.1 Ingekomen stukken
a. Openingsbrief van de nationale ombudsman betreffende Participatie en WMO
Zouden wij ook willen deelnemen aan dit onderzoek?
b. Wijziging ondersteuning BGH
c. Testen sociale kaart
6.2 Terugkoppelingen
a. Webinar Koepel 25 april ‘Gemeentelijke advies-en cliëntenraden en de
participatieverordening’. De powerpoint is terug te vinden op de website onder interessante
stukken.

7. Rondvraag

