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2.

Participatieraad Haarlemmermeer (combi)
14 oktober 2019
Henri Popelier, Reint Hilbrands, Erik Wels, Ton van Poeteren, Ineke van der Geest, Mascha
Vriens, Ans Terpoorten-Lauret, Gert van Nieuwkoop, José van Beurden, Inge Rebergen-Smit,
Ernst W. Groot, Marlies van Est, George Hille (voorzitter).
Jeroen van Dijk, Doke Toussaint Raven.
Selma Chatrioui (secretaris)

Onderwerp
Opening
De voorzitter heet de leden en bezoekers welkom.
Presentatie Omgevingswet in relatie tot gezondheid
Door Corrie Verbeek.
Stand van zaken omgevingsvisie
De omgevingsvisie vervangt de voormalige structuurvisie waarin de gemeente haar
langetermijnvisie beschrijft op ruimtelijk vlak. Van de gemeente wordt verwacht dat
hierin de navolgende aspecten meegenomen worden:
- sociale kant;
- gezondheid;
- bestaande leefomgeving.
De navolgende stappen zijn genomen in het kader van het participatietraject:
- het Jongerenpanel en Digipanel zijn benaderd middels vragenlijsten over wat zij
belangrijk vinden in relatie tot de omgevingsvisie. De resultaten hiervan zijn
terug te vinden via de navolgende link:
https://haarlemmermeergemeente.nl/omgevingswet
- omgevingsgesprekken: er zijn 5 omgevingsgesprekken gevoerd met inwoners
van Haarlemmermeer. De resultaten hiervan zijn vertaald en gepubliceerd via
de navolgende link:
https://haarlemmermeergemeente.nl/omgevingswet/omgevingsgesprekken
- de Jongerengemeenteraad is gesproken in de vorm van een debat. Aan hen is de
vraag gesteld hoe zij kijken naar de toekomst. Dit debat is terug te luisteren via
de navolgende link:
https://haarlemmermeergemeente.nl/omgevingswet/nieuws/volop-inspiratievoor-omgevingsvisie
Alle gesprekken zijn vertaald naar een digitale kaart waarop de onderwerpen per thema
beschreven zijn.
De rode draad
De omgevingsvisie wordt in gebiedsgerichte paragrafen ingedeeld. Voorbeelden hiervan
zijn woningen voor ouderen en jongeren op de juiste plek met de juiste voorzieningen in
de buurt. De rode draad van de gesprekken was vooral het benutten van locaties in
dorpen en kernen voor kwaliteitsverbetering van de leefomgeving. Energietransitie is
een onderwerp dat leeft onder de inwoners.
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Te denken valt aan zonnepanelen. Dit onderwerp leeft sterk onder de inwoners en aan
de gemeente is gevraagd om ondersteuning en informatie.
Andere onderwerpen die besproken zijn in het participatietraject:
- gezondheidsbescherming in relatie tot luchthavenontwikkeling. Dit is een
zorgpunt voor mensen. In sommige gebieden is dit een prangend onderwerp.
- er worden twintigduizend woningen gebouwd in Haarlemmermeer. De inwoners
willen dat er ook aandacht is voor de bestaande woningen en leefomgeving.
- sociale binding door sociale ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. De
gemeente gaat dit gebiedsgericht vertalen naar de praktijk.
Vragen
1. Wordt er bij het bouwen van woningen rekening gehouden met de woonvisie
(beleid)? Antwoord: Ja. De woonvisie is een onderdeel van de omgevingsvisie.
Bij mogelijke frictie wordt hierover intern gesproken.
2. Gezondheidsbevordering mist volgens een lid van de PR. Corrie zegt hierover dat
gezondheidsbescherming en – bevordering een onderdeel zijn van de
omgevingsvisie.
Conclusie(s)
Het streven is dat het eerste concept van de omgevingsvisie aan het einde van dit jaar
klaar is. Corrie verwacht dat het definitieve stuk in de zomer van 2020 klaar is.
De PR beschikt naar verwachting in februari 2020 over het concept van de
omgevingsvisie. In januari 2020 wordt Corrie benaderd door de secretaris hierover.

3.

Secretaris

Over het aspect gezondheid is niets verteld omdat er in de afgelopen periode vooral
aandacht besteed is participatie.
Concept verslag van 9 september 2019
Blz. 1 De aan- en afwezigheid dient opnieuw bekeken te worden.
Blz. 8 Op de actielijst mist de afspraak digitale inclusie.

Secretaris

Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Participatietrajecten
4.1. Bespreekpunten
a. Bijeenkomst Jeugdzorg tussen PR en betrokken organisaties (november)
Vanmiddag na afloop vindt een bijeenkomst hierover plaats tussen de delegatie om tot
afspraken te komen. Er is inhoudelijk nog niet over gesproken. Van de bijeenkomst
ontvangt de voorzitter een terugkoppeling.
b. Adviesaanvraag beleidskader voor het sociaal domein 2019-2013
Het conceptadvies wordt besproken. Zijn er vragen/opmerkingen dan wel
aanvullingen?
De leden vinden het een goed advies. Een lid wil dat het advies meer SMART en
duidelijker wordt geformuleerd daar een ander lid tekstuele aanpassingen ziet.
Tevens missen er planning- en evaluatiemomenten in het stuk van de gemeente; in
het advies wordt hierover geen feedback gegeven. De gemeente kan middels
planning- en evaluatiemomenten bijsturen waar nodig.
Het punt vakmanschap waar maatwerk aan de professional wordt overgelaten,
roept vragen op bij een lid. Deze vragen worden doorgezet naar de delegatie om
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het advies aan te vullen. Tot slot dient de delegatie in het advies geen vragen te
stellen aan het college van B&W. De vragen dienen als advies geformuleerd te
worden.
Op dinsdag 15 oktober 2019 wordt het definitieve advies naar de secretaris
verstuurd. Hierna zorgt de secretaris voor de verdere afhandeling.

Delegatie
Secretaris

c. Woonvisie (woonbeleidsprogramma)
De inhoud van de woonvisie wordt niet besproken tijdens dit overleg. Wel is er een
aangepaste planning gemaakt (zie hieronder) naar aanleiding van de mailwisseling
tussen de voorzitter en de wethouder Booij.
De planning:
21 oktober: alle reacties bij de schrijvers van het conceptadvies.
1 november: het conceptadvies wordt naar alle leden verstuurd.
11 november: er vindt een extra vergadering plaats met betrekking tot het bespreken
van het conceptadvies. De secretaris plant de vergadering in.
12 november: het definitieve advies wordt verstuurd door de secretaris naar het college.
Het voorstel is het reeds gegeven advies van de PR over wonen met zorg als basis te
gebruiken voor dit advies. De secretaris stuurt dit advies opnieuw naar de leden.

Secretaris
Secretaris
Secretaris

d. Wonen met zorg in woningbouw Hyde Park (bijlage)
In de reactie van projectleider Aafke Kaspers staat dat er geen specifieke afspraken
gemaakt zijn over wonen met zorg. De leden verbazen zich hierover omdat het niet
conform het beleid van de gemeente Haarlemmermeer is.
De voorzitter ziet o.g.v. de reactie geen ruimte voor wonen met zorg en de leden vragen
zich af hoe de gemeente dit wel vorm gaat geven in het project. Door een lid wordt
voorgesteld om dit als agendapunt mee te nemen in het bestuurlijk overleg met de
wethouder Booij op 13 november a.s. aldus wordt afgesproken.
e. Informatiemarkt Meer voor Elkaar 19 oktober 2019 (bijlage)
De bezetting wordt besproken en vastgesteld. De bezetting wordt per e-mail verstuurd
naar de leden door de secretaris. Tevens zoekt de secretaris uit wat de locatie is van de
markt. In de loop van de week worden de leden hierover geïnformeerd.

Secretaris

4.2. Stand van zaken:
a. Digitale inclusie
De secretaris zal een nieuwe afspraak inplannen voor november omdat de meerderheid
niet kan op de voorgestelde data.
b. Afspraak migrantenspreekuur
Twee leden zullen op vrijdag 18 oktober 2019 aansluiten bij de viering van het driejarig
bestaan van het migrantenspreekuur.
c. Afspraak Meerteams
Afspraak wordt verzet naar februari 2020.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Notitie dorps- en wijkraden (bijlage nagezonden)
De leden spreken over de inhoud van de notitie en er vindt afstemming plaats over
de gebieden. De leden kunnen zich in het voorstel vinden. Elke eerstgenoemde op
de lijst zal het initiatief nemen tot het leggen van contacten met de dorpsraden. Via
de secretaris worden de voortgangsrapportages gedeeld onder de leden.
De voorzitter zal per gebied een brief opstellen aan de dorps- en wijkraden en de
secretaris draagt zorg voor de verzending hiervan en stuurt een kopie hiervan naar
de delegaties.

Secretaris

Verslag van
Volgvel

Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 14 oktober 2019
4
b. Notitie evaluatie programma (bijlage brief 1 februari 2018 nagezonden)
Aan de leden wordt gevraagd hoe zij het huidige collegeprogramma en de
activiteiten ervaren. Is er ruimte voor verbetering en zijn er onderwerpen die extra
aandacht behoeven? De leden zien nu geen reden tot actie vanuit de PR.
c. Kamerbrief passend onderwijs
Nagaan of de PR n.a.v. deze brief vragen aan de gemeente Haarlemmermeer
willen stellen omtrent (passend) onderwijs. Een lid vertelt dat het passend onderwijs niet
passend is vanwege het ontbreken aan maatwerk. Dit is een landelijke ontwikkeling. De
intentie bij de scholen is er, maar het ontbreekt aan financiële middelen en mankracht.
Vanuit de PR is het wenselijk om hier aandacht voor te vragen. Hoe gaat de gemeente
dit oppakken en hoe zien zij dit? De PR wil graag in gesprek met een aantal
medewerkers die hierover gaan.
De secretaris plant een afspraak in tussen de delegatie en de verantwoordelijk
beleidsmedewerker.

Secretaris

d. E-mail vragen voor bezoek Werk en Inkomen in november
Er zijn geen aanvullende vragen voor de manager van Werk en Inkomen.
e. Memo huishoudelijke zorg (reactie nagezonden)
De leden noemen het antwoord van Julius Manders teleurstellend. Zij zien ook geen
oplossing benoemd in de reactie. De leden willen in gesprek met Julius Manders.
Het doel van dit gesprek is schrijnende situaties onder de aandacht brengen en een
beroep doen op de gemeente die het initiatief neemt tot verbetering van de situatie.
De secretaris zal voor begin december een afspraak inplannen met de
verantwoordelijk beleidsadviseur omdat het antwoord op de vragen van de PR niet
bevredigend waren.
f. Mail voorzitter en reactie wethouder inzake adviesaanvraag woonbeleid
Ter kennisgeving aannemen.
g. Verslag ambtelijk overleg 2 september 2019
Ter kennisgeving aannemen.
h. Aanbiedingsbrief jaarverslag 2018 en werkplan 2019/2020
Ter kennisgeving aannemen.

5.2. Terugkoppelingen
a. Kick-off bijeenkomst ’Eenzaamheid’ 2 oktober
Een aantal leden was aanwezig. De bijeenkomst is als zinvol ervaren en de
aanwezige leden zijn tot het inzicht gekomen dat niet alleen ouderen
eenzaamheid ervaren maar ook jongeren vanwege o.m de digitalisering.
Verbinding stond centraal.
Conclusie: eenieder moet regie nemen bij eenzaamheid door hulp te vragen
als het aankomt op eenzaamheid. Op 29 oktober a.s. vindt hierover een
vervolgoverleg plaats met de kernraden.
b. Kick-offbijeenkomst van het onderzoek Huisvestingsopgave wonen met
zorg in Haarlemmermeer 3 oktober
Gedurende de bijeenkomst is met een kleine groep inwoners het
projectplan besproken dat uitgevoerd wordt in opdracht van de gemeente.
Tijdens de bijeenkomst ontstond de vraag hoe er meer mensen bereikt
kunnen worden. De organisatie komt met een nieuw voorstel hiervoor.

Secretaris
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c.

Landelijke Ongehinderd testdag 9 oktober 2019/10 oktober: 15 jaar
Aangepast Sporten.
De bijeenkomst was goed verzorgd. Er is vooral ingezoomd op lichamelijke
beperkingen waarbij een inwoner is uitgenodigd met een visuele handicap.
Door een lid is deze inwoner gevraagd om aan te sluiten bij de PR. De
voorzitter gaat een gesprek inplannen in gezelschap van een delegatie. Een
kritische noot geuit door een lid; er is onvoldoende aandacht besteed aan
mentale beperkingen waardoor de bijeenkomst als eenzijdig werd ervaren.

d. Kennismaking PR en voorzitter voedselbank op 3 oktober 2019
Bij de kennismaking waren twee leden aanwezig. Zij omschrijven de situatie
als schrijnend waarbij armoede lijkt toe te nemen. Dit is te zien in het
langere verblijf bij de voedselbank (norm is drie maanden) en de stijging
van het aantal deelnemers. Voorzitter van de voedselbank, te weten Hans
de Bats, wordt uitgenodigd voor de vergadering van december. De
secretaris zal deze afspraak inplannen.

Secretaris

e. Overleg met voorzitter en sec RKC over functioneren VN-verdrag
gehandicapten
Bij het overleg waren de voorzitter en secretaris aanwezig. Het overleg ging
over de resultaten van de QuickScan inzake het VN- verdrag
gehandicapten. De voorzitter heeft aangegeven waar nog slagen gemaakt
kunnen worden in Haarlemmermeer in relatie tot het VN-verdrag. Het
concept is vertrouwelijk en kan nog niet gedeeld worden met de PR. Als het
stuk geopenbaard wordt, dan zal dit aan de stukken van de vergadering
toegevoegd worden.

6.

Secretaris

Rondvraag
Bijeenkomst VNG koploperprogramma op 25 november 2019
Afgesproken wordt dat een lid de voorzitter zal vervangen.
Secretaris
Voorstel agendapunten bestuurlijk overleg
Toevoegen wonen met zorg.
HMC
De leden vragen zich af hoe de situatie nu is en of zij hierover geïnformeerd kunnen
worden. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor het overleg in november.

Secretaris
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7.

Sluiting
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Actielijst

Volgnr
1.
(110319)

2.
(150419)

3.
(090919)
3.
(090919)
4.
(090919)

5.
(141019)
6.
(141019)
7.
(141019)
8.
(141019)
9.
(141019)
10.
(141019)

Onderwerp
Jongerengemeenteraad
benaderen om te vragen of zij
ideeën/tips hebben hoe de
doelgroep tussen de 20 en 30
jaar te bereiken
Afspraak sociale inclusie
inplannen

Uitvoering
Secretaris

Planning
Gemaild.
Reminder
verstuurd op 15
oktober.

Secretaris

Nieuwe
suggesties
doen, omdat de
meerderheid
niet kan

Afspraak digitale inclusie

Secretaris

Betrokken beleidsadviseurs
benaderen m.b.t.
uitvoeringsplan 2019/2020 naar
een stevige sociale basis
Een delegatie van de PR gaat
in gesprek met de
verantwoordelijke
beleidsmedewerker over het
beschut werken. Afspraak
hiervoor inplannen.
Opsturen definitief advies
inzake woonbeleidsprogramma

Secretaris

Oktober 2019

Secretaris

Oktober 2019

Secretaris

12 nov 2019

Brief dorps- en wijkraden
opsturen

Secretaris

Oktober 2019

Inplannen afspraak
beleidsadviseur passend
onderwijs en delegatie
Inplannen afspraak Julius
Manders en delegatie

Secretaris

Oktober 2019

Secretaris

Oktober 2019

Inplannen bezoek Hans de
Bats, voorzitter Voedselbank,
voor vergadering december
HMC; stand van zaken
inzichtelijk maken

Secretaris

Oktober 2019

Secretaris

Oktober 2019

