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Geachte heer Hille,
Op 19 december 2017 hebben wij het advies van de Participatieraad ontvangen over het
raadsvoorstel volksgezondheid 2017-2020. Wij danken u voor de aandacht waarmee u
het stuk heeft gelezen en de adviezen die u geeft. Hieronder leest u op welke wijze we
hiermee omgaan. Wij hebben ons ervoor ingespannen de opmerkingen en adviezen, die
u ons tijdens het voortraject heeft gegeven, een plek te geven in het raadsvoorstel. Wij
zijn verheugd dat u deze terugvindt.
U benadrukt het belang voor mensen met een minimuminkomen om aan de activiteiten
deel te kunnen nemen. Veel van dergelijke activiteiten zijn gerelateerd aan het onderwijs,
waardoor ze toegankelijk zijn voor iedereen. Ook werken we samen met
sportverenigingen. Als kinderen opgroeien in gezinnen met weinig financiële middelen,
kunnen zij gebruik maken van de regeling "Haarlemmermeer doet mee". De gemeente
betaalt dan de kosten voor de sport.
Via de inclusieagenda werken wij aan de fysieke toegankelijkheid van activiteiten. Wij
werken ook samen met de organisatie van Ongehinderd om openbare gebouwen in ons
eigendom te toetsen op toegankelijkheid, en de informatie hierover digitaal te ontsluiten
voor bezoekers. Wij onderschrijven dat de activiteiten toegankelijk voor alle inwoners van
Haarlemmermeer dienen te zijn. In het kader van het inclusiebeleid heeft dit zeker onze
aandacht.
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Wij danken u voor de aandacht die u vraagt voor Villa Pinedo. Het initiatief is bij ons
bekend en wij continueren de aanpak.
Via GGZ InGeest bieden wij activiteiten aan die betrekking hebben op het voorkomen van
psychosociale klachten. Ook mensen met (beginnende) burn-out verschijnselen kunnen
daar terecht voor consulten of advies. Wij gaan met GGZ InGeest in gesprek om na te
gaan op welke wijze zij zich meer kunnen richten op jongeren met mogelijke burn-out
klachten.
De loverboy-problematiek maakt onderdeel uit van het convenant dat we hebben
afgesloten rondom Veiligheid op school en dat we uitvoeren met Spirit en is gericht op
seksuele weerbaarheid. Wij gaan na of meer specifieke aanpak nodig is.
We onderschrijven het belang van voldoende betaalbare woningen voor kwetsbare
doelgroepen in Haarlemmermeer. Er is al een aantal maatregelen genomen waardoor het
aantal goedkope sociale huurwoningen op langere termijn (5-10 jaar) flink zal toenemen
In de Woonagenda is opgenomen dat 30% van de nieuw te bouwen woningen uit
sociale huurwoningen moet bestaan (2015.0011692).
In aanvulling daarop heeft ons college besloten ook bij binnenstedelijke nieuwbouwen transformatieprojecten 30% sociale huurwoningen als uitgangspunt te nemen
(2017.0035508).
De toetreding van woningcorporatie Eigen Haard op de Haarlemmermeerse
woningmarkt zorgt voor een grotere investeringscapaciteit voor de bouw van sociale
huurwoningen (Samenwerking Eigen Haard, 2017.0006457).
De komende jaren zal een aantal nieuwbouwprojecten versneld worden opgepakt
(zie nota versnelling Woningbouwproductie, 2017.0037218).
Om lucht te brengen in de huidige (urgente) situatie is bovendien besloten de komende
jaren ongeveer 400 (tijdelijke) woningen toe te voegen in het goedkope segment.
U geeft aan dat er bepaalde ontwikkelingen zijn, waarvan u zich afvraagt wat deze voor
invloed gaan hebben op het beleid de komende jaren. Voor zover mogelijk monitoren we
deze invloeden en brengen deze ter sprake in het regulier overleg dat wij met
organisaties en huisartsen hebben. Wanneer nodig passen we ons beleid hierop aan.
Tenslotte gaat u in op de verbondenheid tussen fysieke en sociale gezondheid. Wij
onderschrijven die verbondenheid. Om die reden maakt gezondheid onderdeel uit van
het verandertraject "Op weg naar een Stevige Sociale Basis" van Haarlemmermeer. Via
de aanpak van Meer voor elkaar in de buurt implementeren we, samen met
vrijwilligersorganisaties en professionals, activiteiten zowel op het sociale als op het
fysieke domein van gezondheid. Daarnaast maken we afspraken met onze
gesubsidieerde partners zoals MeerWaarde, Sportservice en het cultuurgebouw om het
aanbod ook geschikt te maken voor kwetsbare groepen of specifiek aanbod te creëren en
inwonerinitiatieven te ondersteunen.
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Wellicht ten overvloede melden wij u dat het lokale beleid voor Haarlemmermeer ook
geldt voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit geldt uiteraard ook voor het regionale
beleid.
Wij vertrouwen erop dat we u voldoende hebben geïnformeerd over de wijze waarop we
gevolg geven aan uw adviezen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de burgemeester,
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Geacht college,
Op 16 november 2017 heeft de Participatieraad het raadsvoorstel nota
volksgezondheidbeleid 2017-2020 voor advies ontvangen.
Voorafgaand heeft een tweetal consultaties met leden van de Participatieraad
plaatsgevonden. Wij zijn verheugd een aantal van onze aanbevelingen terug te vinden in
deze nota, echter wij hebben nog wel een aantal op- en aanmerkingen, deze treft u in dit
advies aan.
Algemeen
Wij kunnen ons vinden in de brede regionale aanpak van het gezondheidsbeleid die het
College gekozen heeft. Immers samen kun je meer bereiken en veel zaken zoals
bijvoorbeeld NIX 18 zijn gemeentegrensoverschrijdend. Daarnaast zijn wij zeer content met
de door u gekozen toevoeging van een lokale paragraaf vanwege de specifieke situatie van
de gemeente Haarlemmermeer.
Mind the Gap, Bewegen voor iedereen, Uit de Dip en Nix 18
Ten aanzien van de activiteiten die voor deze groepen in de nota genoemd worden vindt de
Participatieraad het van groot belang dat deze voor mensen met een minimum inkomen
betaalbaar zijn of dat er een tegemoetkoming in de kosten aangevraagd kan worden
waardoor voor mensen met een minimum inkomen de drempel om deel te nemen aan deze
activiteiten laag gehouden wordt. Daarnaast achten wij het van het grootste belang dat de
activiteiten ook fysiek goed toegankelijk zijn voor mensen met een (fysieke) beperking.
Uit de dip, Spitsuurgezinnen / echtscheidingen
De Participatieraad kan zich vinden in de keuze ten aanzien van deze problematiek voor
maatjesprojecten. Hierbij willen wij speciale aandacht vragen voor Villa Pinedo (voor zover
dit nog niet op de radar van het college staat). Dit betreft een initiatief waarbij een
ervaringsdeskundige leeftijdsgenoot gekoppeld wordt aan een jongere die zich midden in
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een echtscheidingsproces bevindt, maar biedt ook een onlineplatform waarop vragen en
problemen voorgelegd kunnen worden.
Daarnaast wil de Participatieraad aandacht vragen voor de recente ontwikkelingen
betreffende burn-outklachten. Steeds meer (hoog-) opgeleide personen ervaren dergelijke
klachten. Daarnaast is er onder jongeren een zekere drang om "in alles goed te willen zijn".
Ook bij jongeren komen dergelijke burn-outklachten steeds vaker voor.
Nix 18
Wij vinden het een zeer goede ontwikkeling dat de lokale paragraaf, in tegenstelling tot de
regionale nota volksgezondheidbeleid, het Nix 18 beleid uitbreidt met drugsgebruik en
gameverslaving. Vooral het drugsgebruik (met name XTC) lijkt het nieuwe alcohol onder de
jeugd te worden. De participatieraad mist wel aandacht voor loverboy problematiek die zeker
ook onder kwetsbare jongeren (met name meisjes) een rol kan spelen.
Wonen met zorg
Het succes van wonen met zorg en de duurzame wijk hangt af van de aanwezigheid van
betaalbare woningen voor kwetsbare groepen. De Participatieraad dringt hiertoe dan ook
aan op vergaande inspanningen van het college om, zeker bij nieuwbouwprojecten, dit te
verwezenlijken.
Tot slot
Tot slot vraagt de Participatieraad aandacht voor bepaalde ontwikkelingen binnen de
samenleving zoals toename van bepaalde medische klachten, overmatig suikergebruik,
overgewicht, veelvuldig bezoek aan de huisarts, 'eenzaamheid' en daaruit voortvloeiende
medische klachten en overmatig alcoholgebruik onder ouderen.
Welke invloed gaat dit hebben op het beleid van de komende jaren?
Bovendien vinden wij het belangrijk dat er een link gelegd wordt naar de sociale gezondheid,
welke nauw verbonden is met de fysieke gezondheid. Hiervoor is het belangrijk dat er
voldoende activiteiten in de wijk zijn voor zowel jongeren, ouderen en mensen met een
beperking en dat er voor de inwoners voldoende inspraak is (niet over de mensen, maar met
de mensen) ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen en voorzieningen in de buurt.

Met vriendelijke groeten,

G. Hille
Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer
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