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PARTICIPATIERAAD

Vanuit de gemeente zijn twee beleidsmedewerkers en een consulent met aandachtsgebied
mantelzorg aanwezig om e.e.a. toe te lichten op het gebied van HHT, ontwikkelingen binnen
beschermd wonen en mantelzorg.
1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering.
2.
Verslag + voorraadagenda d.d. september 2021
Verslag;
-Afspraak De Kei in Steenderen volgt.
-(ZOOV) Wmo vervoer is sociaal recreatief vervoer. Er worden maatregelen getroffen.
Check timing wanneer Participatie meegenomen kan worden in dit verhaal.
-Stadskamer: open inloop.
Zorgkamer: op indicatie.
Actie ambtelijk verbinder: check advies Participatieraad op Wmo vervoer.
Voorraadagenda;
Wordt aangepast.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Adviezen aan B&W
Naar aanleiding van de toelichting op de HHT is gevraagd naar een advies van de
participatieraad. Opmerkingen en adviezen kunnen de leden, de komende twee weken, via
mail sturen naar de secretaris zodat aan de hand hiervan een advies geschreven kan
worden.
Actie secretaris:
advies HHT naar gemeente.
Mededelingen
Een lid van de Participatieraad heeft besloten te stoppen bij de Participatieraad.
4.
Kennis op peil
Informatie met betrekking tot het onderwerp mantelzorg is verzorgd door een consulent, van
de gemeente, met aandachtsgebied mantelzorg.
5.
Nieuws uit de kadergroepen
Kader 1:
besproken assertiviteitstraining / sociale weerbaarheidstraining. Consulenten
van de gemeente geven training op basisscholen.
Kader 2:
bijeenkomst in november.
Kader 3/5:
14 okt. werkbezoek. Leden van andere werkgroepen kunnen zich ook
aanmelden. Ook is het mogelijk een deel van de dag aan te sluiten.
Kader 4:
De voorzitter sluit tijdelijk bij deze kadergroep aan om de continuïteit te
waarborgen, nu één van de leden wegvalt.
Volgend overleg is op 29 okt. om 11:00 uur bij De Kei in Steenderen.
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6.
Vragen en bespreekpunten
De Koepel Adviesraden heeft, om een landelijk beeld te krijgen, een reactie gevraagd op het
vraagstuk van de sociale raad van de gemeente Haarlemmermeer over wel of geen eigen
bijdrage op de Wmo en jeugd.
De Participatieraad geeft aan een eigen bijdrage voor Jeugd niet te delen en is van mening
dat Wmo en Jeugd van elkaar losgekoppeld dient te worden omdat Jeugd in een
afhankelijkheidspositie verkeert. Zij zijn afhankelijk van ouders.
Voor Wmo adviseren zij een bijdrage naar draagkracht met bijvoorbeeld een inkomenstoets.
Vermogen en inkomen splitsen en zorgen dat wonen in eigen woning mogelijk blijft.
Actie secretaris:
koppelt het antwoord terug naar de Koepel Adviesraad.
7.
W.v.t.t.k.
De secretaris heeft contact gehad met twee kandidaten die zich hadden aangemeld voor de
Participatieraad. Zij blijken nog steeds belangstelling te hebben. De secretaris zorgt dat zij
uitgenodigd worden voor een gesprek.
Present vraagt vrijwilligers om op 30 oktober a.s. tuinen op te knappen in Steenderen en
vrijwilligers die dit de komende tijd willen bijhouden. Wie wil kan zelfstandig contact opnemen
met Present.
Voor het overleg in december met betrekking tot de begaanbaarbeid trottoirs wil de
Participatieraad navraag doen naar ervaringen bij Dorpsbelangen en zorginstellingen.
Afgesproken wordt om het verder niet op de website te plaatsen. Inwoners kunnen
ongemakken melden via de website van de gemeente.
Gevraagd wordt of bibliotheken een rol hebben bij eenzaamheidsproblematiek? Dit is nog
niet eerder besproken en kan eventueel in de kadergroep meegenomen worden.
9.

Sluiting
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