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
20 juni 2022
13.30-16.00 uur
Beukenhorst, Heijezaal Toren A
Ineke van Dijk
06 81550558
Diverse

Hoofddorp,

10 juni 2022

1. Opening
2. Verslag vergadering 16 mei 2022
Ter vaststelling.
3. Terugkoppeling werkgroepen
a. Werkgroep Jeugd
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse,
Mieke Kramer, Jan Keessen)
Stand van zaken bespreken.
b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg
(Ellie van Dijck (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop, Astrid
Jelierse)
Stand van zaken bespreken,
c.

Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk
(bijlage) (Henri Popelier (trekker),Gert van Nieuwkoop, Ernst Groot,
Erik de Winter)
1. we zijn in afwachting van het antwoord van het college op ons
ongevraagd advies “Armoede is geen eigen schuld”
2. concept advies studietoeslag ter vaststelling (nazending)
3. mailwisseling met gemeente betreffende energiecompensatie + nota
energiecompensatie (bijlage)
4. persbericht energiecompensatie (bijlage)
5. Stand van zaken onderzoek Voedselbank
6. Inbrengen zorgpunten Werk en Inkomen ter vergadering
Tijdens de vergadering van mei hebben we met elkaar geconstateerd
dat in de vergadering van 16 mei waarin de presentatie over werk en
inkomen is gegeven niet al onze zorgpunten aan de orde zijn gekomen.
gegeven is op 16 mei over Werk en Inkomen niet Afgesproken is toen
dat iedereen nog even na zou denken over het aanleveren van punten
aan Henri zodat de werkgroep hiermee de betreffende ambtenaren zou
kunnen benaderen. Dit is een beetje tussen het wal en het schip terecht
gekomen. Daarom de volgende vraag:
Zouden jullie willen nadenken over vragen die jullie mee kunnen geven
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aan de werkgroep en deze ter vergadering in willen brengen? Dan kan
de werkgroep hiermee verder. Alvast dank!
d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck)
Stand van zaken bespreken.
Verslag regiegroep eenzaamheid van 26 april bijgesloten, evenals het
concept uitvoeringsplan eenzaamheid 3.0. In de regiegroep van 30 juni
zal dit plan nogmaals worden besproken.
De werkgroep heeft binnenkort een afspraak met Egwin Heins van
Stichting Meerwaarde om de rol van de werkgroep in relatie tot de
regiegroep te bespreken.
Ook bijgevoegd de eenzaamheidscijfers Jeugd Haarlemmermeer
e. Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker), Bram
Roelofsen, Mieke Kramer, Nanda van Zoolingen)
Stand van zaken campagne gezond en Meer (zie bijlage)
f.

Werkgroep Dorps- en wijkraden (DWR) Noord (Erik de Winter
(trekker), Erik Wels, Bram Roelofsen, Henri Popelier)
Stand van zaken bespreken.

g. Werkgroep DWR Midden (Ton van Poeteren (trekker), Mieke Kramer,
Ernst Groot, Jan Keessen)
Stand van zaken bespreken.
h. Werkgroep DWR Zuid (Gert van Nieuwkoop (trekker), Jose van
Beurden, Astrid Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van Zoolingen)
Stand van zaken bespreken.
i.

Werkgroep verordening Sociaal Domein (Erik Wels (trekker), José
van Beurden, Mieke Kramer, Astrid Jelierse, Erik de Winter, Ton van
Poeteren en Henri Popelier)
De dialoogsessies vinden plaats op donderdag 16 en 23 juni 2022 van
13.00 tot 14.45 uur (bijlage). Op 9 juni wordt de werkgroep bijgepraat op
de verordening en worden de te bespreken onderwerpen
geïntroduceerd (verslag wordt nagezonden). Begin juli zal nog een
bijeenkomst met alleen de PR gehouden worden om de opbrengst van
beide dialoogsessies te bespreken en door te nemen op welke wijze die
opbrengst in de verordening een plek krijgt.

Werkgroepen P.M.
a. Werkgroep GGZ (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, Jose van
Beurden)
b. Werkgroep Sociale Basis (Bram Roelofsen (trekker)
Er komt geen tweede filmpje over de sociale ter beoordeling naar de
Participatieraad. Het definitieve filmpje is inmiddels klaar. Met dank aan de
input van Bram waar men veel aan gehad heeft.
c. Werkgroep Veilig thuis
(Ellie van Dijck, Bram Roelofsen, Erik de Winter (trekker), Gert van
Nieuwkoop, Jan Keessen)
De secretaris heeft nagevraagd aan de nieuwe beleidsadviseur (Maarten
Pekelharing) wanneer de PR de schriftelijke stand van zaken rondom
geweld hoort nergens thuis kan verwachten en voorgesteld een afspraak
voor kennismaking met de werkgroep in te plannen.
d. Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep:Ton van
Poeteren (trekker), Bram Roelofsen)
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Stand van zaken bespreken.
e. Werkgroep Inclusie (Ellie van Dijck (trekker), Nanda van Zoolingen, Henri
Popelier, Bram Roelofsen)
f.

Werkgroep inburgering (Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen,
Henri Popelier, Ellie van Dijck)
Eind juni vindt een afspraak plaats met de behandelend ambtenaar in het
kader van bijpraten over de Nieuwe Wet Inburgering.

g. Werkgroep Sociale Basis (Bram Roelofsen (trekker)
Er is geen tweede filmpje voorgelegd over de sociale basis. De PR heeft het
definitieve filmpje reeds ontvangen.

4.

Participatietrajecten

4.1. Bespreekpunten
a. Terugkoppeling sollicitaties
b. Evaluatie ontwikkeling contacten met dorps- en wijkraden. Gaan we hier mee verder, en
op welke manier?
c. Agenda directieoverleg (nazending)
d. Afstemmen bezoek netwerklunches (bijlagen)
e. Benadering doelgroepen door gemeente (bijlage)
f. voorstel website (bijlage)
5.1 Ingekomen stukken
a. Coalitieakkoord: welke punten willen we agenderen in het overleg met de nieuwe
wethouders in september? En wat willen we dan aan de orde stellen? (bijlagen)
5.2 Terugkoppelingen
a. Webinar Participatiewet van Koepel op 16 mei ( Erik de Winter)
b. Bijeenkomst toeslagenaffaire van 16 mei (Gert)
c. Verslag Netwerklunch Nieuw-Vennep van 12 mei en 2 juni (Nanda en Astrid)
d. Verslag Netwerklunch 19 mei Haarlemmermeer Noord (Erik de Winter)
e. Netwerklunch Zwanenburg /Halfweg 13 juni (Erik de Winter)
f. Terugkoppeling workshop communicatie van de Koepel (Ernst)
6. Rondvraag
7. Kennismaking nieuwe wethouders (15.00 uur)
8. Profiel nieuwe voorzitter (de huidige voorzitter verlaat de vergadering)
Bespreken van het proces en een eerste opzet maken.
(vacature voorzitter Haarlem en opzet profielschets bijgevoegd)

