
 

 

  

 

 

Verslag 

  Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 

Verslag van Participatieraad Haarlemmermeer 
Vergaderdatum 15 januari 2018 (combi) 

Aanwezig 16 leden 
Afwezig met 

kennisgeving 
3 leden 

Afwezig zonder 
kennisgeving 

 

Verslaglegging Ineke van Dijk (secretaris) 

 

   Onderwerp Actie 

1 Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en wenst iedereen 
een gelukkig, gezond en gezellig Nieuwjaar. 
Er zijn 3 leden afwezig. 

 

2. Concept-verslag van 13 november 2017   
Ter vaststelling.  
Tekstueel: geen opmerkingen 
Naar aanleiding van: pagina 4: Inclusief onderwijs. De 
secretaris zal de informatie over een integraal 
kindcentrum alsnog verspreiden. 
 
Concept-verslag van 18 december 2017  
Ter vaststelling. 

1. Naar aanleiding van:  
pagina 4, punt 8: Aangegeven wordt dat de VAC 
niet meer bestaat, maar er kan wel gebruik 
gemaakt worden van adviezen uit het verleden.  

2. De ketenregisseur gaf tijdens de presentatie aan 
dat er genoeg seniorenwoningen in Hoofddorp 
zijn. Ze heeft toegezegd om na te kijken waar 
deze informatie vandaan komt. De secretaris zal 
navraag doen en het verslag aanpassen. 

3. Vanmorgen stond er een stuk in het Haarlems 
Dagblad over Tiny Houses in Haarlemmermeer. 
De secretaris zal het artikel als bijlage bij verslag 
van vandaag verzenden. Een Haarlemmermeer 
heeft vragen gesteld over Tiny Houses. 
Initiatiefneemster van het project is een dochter 
van een lid. Eventuele informatie kan via de 
secretaris gedeeld worden met de leden. 

4. Pagina 5, punt 4.1.b: Bij Zorg en zekerheid kan 
men wel in aanmerking komen voor de 
collectieve zorgverzekering als het inkomen 
gedurende het jaar sterk daalt.  

5. Pagina 7, punt 5.1i: De gemeente zal wel 
deelnemen aan de website ongehinderd. De PR 
blijft bij het standpunt geen meerwaarde te zien 
in deelname. Er is al een keurmerk met hogere 
eisen dan het keurmerk van “ongehinderd”. 
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6. Pagina 6 
Pagina 6, punt 4.2d: De tekst verwijderen en 
vervangen door de volgende aangepaste tekst: 
Binnen de gemeente worden verschillende 
scenario’s tegen het licht gehouden over het 
gebruik van de Etta Palmstraat na het huidige 
gebruik. De voorzitter heeft kenbaar gemaakt dat 
de PR verwacht dat hier de adviezen die de PR 
in 2016 heeft uitgebracht bij betrokken worden. 
De gemeente Haarlemmermeer loopt heel erg 
achter als het gaat om beschikbaar stellen van 
woningen voor statushouders. 
 
Wethouder Tom Horn heeft een omgebouwde 
kantoorlocatie aan de Lutillistraat bezocht. 
Kantoren zijn omgebouwd tot woningen, maar 
voldoen niet aan de eisen. Daarom heeft de  
wethouder toegezegd dat deze mensen voor het 
einde van het jaar een andere woning 
toegewezen krijgen. Weliswaar een goede 
ontwikkeling, maar wel een afname in het aantal 
beschikbare woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Participatietrajecten  

 

4.1 4.1. Bespreekpunten: 
a. Lokale inclusie agenda 
De PR is blij dat er veel aandacht is voor dit onderwerp. 
De informatie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Transformeermonitor/stevige Sociale Basis 
Geconcludeerd wordt dat de PR er voldoende vertrouwen 
in heeft dat dat de kritische vragen die de PR naar 
aanleiding van de presentatie op 13 november heeft 
gesteld serieus meegenomen worden. 
Om vinger aan de pols te houden waar het gaat om de 
beweging van zwaar naar licht (is de sociale basis 
voldoende aanwezig)  zal de PR later dit jaar de 
uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek 
afwachten. Daarnaast kunnen inwoners van 
Haarlemmermeer binnenkort via de website de PR 
benaderen. Bij de lancering van de website zal een 
artikel in Informeer worden gepubliceerd. Daarbij hebben 
twee wethouders aangegeven van de lancering een 
bijzonder persmoment te willen maken.  
Een lid geeft aan behoefte te hebben aan informatie over 
de doorlooptijd van activiteiten die in 2018 ingezet gaan 
worden om de sociale basis te verbeteren. 
 
c. Verkiezingen (bijlage) 
Bespreken van concept brief van PR aan fracties van de 
politieke partijen in Haarlemmermeer:  
 

1. De WMO adviesraad van 
Haarlemmerliede/Spaarnwoude kunnen zich 
vinden in het stuk. De WMO adviesraad H&S 
heeft wel gevraagd of wij bij punt 1b een 4e 
wijkteam aan de orde zouden willen stellen. 
Diverse leden merken op dat een wijkteam iets 
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anders is dan een meerteam. De voorzitter zal dit 
afstemmen met de WMO adviesraad H&S en 
eventueel de tekst aanpassen. 

2. Besloten wordt om ook een passage toe te voegen 
over personen met verward gedrag. 

3.  Het stuk wordt eind van deze maand verzonden 
naar politieke fracties in Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, wijk- en 
dorpsraden, BGH, Seniorenraad, Koepel van 
Participatieraden. Daarnaast zal de voorzitter 
proberen een interview te krijgen met de HC 
nieuws en het Haarlems Dagblad en  heeft hij 
inmiddels met 4 grotere fracties een 
principeafspraak om stuk te presenteren en toe 
te lichten.  
 

d. Personen met verward gedrag (bijlage) 
Bespreken van het concept ongevraagd advies. 
Besloten wordt om de laatste alinea iets steviger in te 
zetten. De voorzitter past de tekst aan. 
 

 

4.2 Stand van zaken: 
a. Opvang Wonen en Herstel 
In afwachting van de adviesaanvraag over het 
uitvoeringsplan. 
b. Nota wonen met zorg 
Het uitvoeringsplan wordt gecombineerd met het 
uitvoeringsplan Opvang, Wonen en Herstel. In afwachting 
van de adviesaanvraag over het uitvoeringsplan. 
c. Collectieve zorgverzekering 2018 (bijlage) 
Reactie op de nota aan de beleidsadviseur gemaild. In 
afwachting van een reactie. 
d. Registratie werkzoekenden/banenafspraken 
Vervolgafspraak met teammanager werk en inkomen, 
beleidsadviseur Werk en Inkomen en directeur AM Match 
wordt ingepland voor februari. 
e. Inburgering/Wet Taaleis 
Consultatie is op 16 januari 2018. 
f. Lokaal gezondheidsbeleid (bijlage) 
Advies is uitgebracht op 15 december 2017. In 
afwachting van een reactie.  
g. Etta Palmstraat 
Bij de gemeente is een extra persoon aangenomen die 
zich bezig houdt met huisvesting van statushouders. 
Besloten wordt om het onderwerp voorlopig te laten 
rusten.  
h. Inkoop  
In afwachting van een reactie op het ongevraagd advies 
“1 portaal voor crisissituaties”.  
De voorzitter is in afwachting van een reactie op een mail 
die hij heeft gestuurd aan de teammanager Strategie en 
Sturing. Hierin heeft hij gevraagd of de Participatieraad 
informatie kan ontvangen over de ophanden zijnde 
aanbestedingen JeugdGGZ, WMO en schoolcoaches.   
Aanpassing beleidsregels Sociaal Domein 
Haarlemmermeer + financieel besluit (bijlage advies) 
In afwachting van een reactie op het advies dat is 
uitgebracht op 7 december 2017. Door de kerstvakantie 
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wordt dit niet eerder dan half februari. 
 
 
 

 5 

 

Ingekomen stukken en mededelingen  

 

 

5.1. Ingekomen stukken 
a. Samenwerkingsafspraken Dorps- en wijkraden 

(bijlage) 
Dit stuk is aan het eind van de vergadering met 
dorps- en wijkraden vastgesteld. Het is weliswaar 
een eenzijdig stuk, maar het wordt door de 
meeste dorps- en wijkraden gedragen. 
Geconstateerd is dat veel dorps- en wijkraden 
zich vooral bezig houden met het fysieke domein 
omdat over het sociale domein de kennis vaak 
ontbreekt. Het stuk wordt voor kennisgeving 
aangenomen.. 

b. Voortgangsrapportage + 
klanttevredenheidsonderzoek regiorijder 2017 
(bijlage) 
De Regiorijder rijdt meer op tijd. Het gaat beter 
en er zijn taxi’s bijgekomen. Nog niet alle 
problemen zijn opgelost. De oorzaak van veel 
problemen ligt bij de regie van Connexxion.  
Daarnaast heeft de PR de indruk dat veel 
mensen geen klacht indienen omdat men bang is 
dat men niet meer opgehaald wordt. Het 
klachtenmeldpunt is weliswaar onafhankelijk,  
maar op het zelfde telefoonnummer te bereiken 
als Connexxion. Dit maakt dat veel mensen 
denken dat Connexxion de klachten zelf 
behandelt. In de vergadering van 5 februari zal 
de projectleider regiovervoer een presentatie 
houden en kan worden besproken wat wel en 
niet goed gaat. 

c. Antwoorden Meerteams (bijlage) 
1. Een lid stelt de vraag wie er in de 

Meerteams zitten. In de Meerteams 
zitten mensen van de gemeente en een 
aantal professionals van organisaties als 
Meerwaarde, politie, Jeugd, GGZ. De 
Meerteams bieden hulp aan gezinnen 
waar meerdere problemen spelen. 

2. In de antwoorden is te lezen dat de 
gemeente geen regie voert. Wie houdt in 
de gaten of er vooruitgang is en of een 
probleem is opgelost?  

3. De samenwerking tussen de gemeente 
en sommige organisaties komt niet van 
de grond. Wat is de oorzaak hiervan en 
welke inspanningen worden er geleverd 
om toch te komen tot een 
samenwerking? 

4. De beantwoording is niet afdoende. 
Besloten wordt om de teammanagers 
van de Meerteams uit te nodigen voor de 
vergadering van 5 maart. 
Voorafgaand aan dit bezoek zal de PR 
ter voorbereiding 10 vragen aan de 
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Meerteams voorleggen.  
Om met elkaar te komen tot een lijst van 
de 10 belangrijkste vragen waarop de 
PR alsnog een antwoord zou willen 
krijgen kunnen de leden uiterlijk 24 
januari 2018 hun vragen opsturen naar 
de secretaris. In de vergadering van 5 
februari zullen deze besproken worden 
en zal tevens bepaald worden wat de 
uitkomst van het gesprek zou moeten 
zijn. 

d. Stand van zaken beschermingstafel (bijlage) 
De beantwoording van de vragen is niet 
afdoende. Een lid zal resterende vragen op 
papier zetten. Deze zullen in de volgende 
vergadering besproken worden en daarna door 
de secretaris aan de voorzitter van de 
beschermingstafel worden toegezonden. 
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Participatiekalender  
De Participatiekalender wordt momenteel aangepast voor 
2018. In de vergadering van februari zal deze worden 
uitgedeeld. 

 

7 Rondvraag 
1. Een lid heeft een uitnodiging ontvangen om een 

kijkje in de keuken van sociale Dienstverlening te 
nemen. De secretaris zal navragen of de overige 
leden van de PR zich ook kunnen aanmelden en 
vervolgens bij positief bericht de uitnodiging 
verspreiden. 

2. Een lid geeft aan ze geen reminder ontvangen 
heeft voor verlenging van de Thuiszorg. Mensen 
moeten hier zelf op letten. Thuiszorg gaat alleen 
via gemeente als men geen regie kan voeren, 
hoe kan het dan dat je geen reminder krijgt? 

3. Een lid laat een boekje zien over Dagelijks leven 
met dementie. De secretaris zal per mail 
inventariseren welke leden nog meer interesse 
hebben. 
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8 Sluiting 
Om 16.00 uur. 
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Actielijst 

 

Volgnr Onderwerp Uitvoering Planning 

1 
(181217) 

Registratie werkzoekenden/banenafspraken 
De secretaris plant een vervolgafspraak in voor 
februari 
  

Secretaris Februari 2018 

2. 
(260617) 

De secretaris zal uitzoeken op welke manier de 
PR geïnformeerd kan worden over de adviezen 
van de jeugdgemeenteraad en zal ook vragen 
wat er van de PR verwacht wordt in relatie tot de 
jeugdgemeenteraad. 

Secretaris Januari 2018 

3 
(181217) 

Afspraak maken voor de delegatie Werk en 
Inkomen met Jan Koningen, bestuurslid FNV 
(kennismaking)  

Secretaris Februari 2018 

4 
(150118) 

Verspreiden informatie over integraal 
kindcentrum 

Secretaris Januari 2018 

5 
(150118) 

Navragen aan ketenregisseur Wonen waar de 
informatie vandaan komt dat er voldoende 
seniorenwoningen in Hoofddorp zijn 

secretaris Januari 2018 

6 
(150118) 

Artikel bij verslag van 150118 voegen uit 
Haarlemsdagblad van 150118 betreft tiny houses 
in Haarlemmermeer 

secretaris Januari 2018 

7 
(150118) 

Afstemmen WMO raad H&S. Betreft brief over 
verkiezingen. Extra wijkteam of meerteam 
opnemen? 

Voorzitter Januari 2018 

8 
(150118) 

Aanpassen slot concept advies verwarde 
personen 

Voorzitter Januari 2018 

9 
(150118) 

Teammanagers Meerteams uitnodigen voor de 
vergadering van 5 maart 

Secretaris Januari 2018 

10 
(150118) 

Vragen voor Meerteams uiterlijk 24 januari 2018 
aan secretaris sturen. 

Allen Uiterlijk 24 januari 
2018 

11 
(150118) 

Resterende vragen voor voorzitter 
beschermingstafel op papier zetten 

Lid Januari 2018 

12 
(150118) 

Navragen of uitnodiging voor kijkje in de keuken 
van SDV aan leden van PR mag worden 
doorgestuurd en vervolgens doorsturen 

secretaris Januari 2018 

 


