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2.

Onderwerp
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de nieuwe
leden en de gasten van harte welkom.
Presentatie omgevingswet in relatie tot gezondheid
Door Corrie Verbeek, trekker omgevingsvisie van cluster
Ruimtelijke economie en Duurzaamheid, en Marion
Wester die vanuit het cluster Samenleving, Sport en
Cultuur betrokken is bij gezondheid in relatie tot de
omgevingsvisie. Zij neemt de beleidsadviseur
volksgezondheid, Marleen van Overstraten, waar omdat
zij verhinderd is.
De belangrijkste punten op een rij:
• Omgevingswet in 2021 van kracht
• Gezondheid en veiligheid belangrijkere rol
• Van structuurvisie naar omgevingsvisie
• Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
•

•

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. De
wet is onder andere gefocust op: “het bereiken
en in stand houden van een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit” (artikel 1.3 Omgevingswet)
Per gemeente/provincie en nationaal zal één
omgevingsvisie worden opgesteld waarin alle
beleidsterreinen en onderwerpen over de fysieke
leefomgeving worden geïnventariseerd en
beschreven. In de visie zal het voor die
beleidsterreinen te ontwikkelen integrale beleid
wordt vastgelegd.

Actie
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•

•

•

•
•

•

Het beleid moet gaan over de beleidsterreinen in
de fysieke leefomgeving zoals natuur, milieu,
ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer, die
nu binnen een gemeente vaak nog over
verschillende ambtenaren/afdelingen/commissies
en verschillende beleidsstukken zoals
structuurvisie, beleidsplannen en beleidsnota’s
zijn verdeeld.
Voorafgaand aan het maken van een
omgevingsvisie heeft Haarlemmermeer een
koersdocument opgesteld. Hierbij zijn Sociaal
welzijn en Veiligheid leidende thema’s. (te vinden
op de website van Haarlemmermeer)
De volgende onderwerpen met betrekking tot
gezondheid worden in de omgevingsvisie van
Haarlemmermeer uitgewerkt: Lucht, Geluid,
Bodem en water, Groen, Bewegen, Sociale en
duurzame leefomgeving, Gedrag en leefstijl.
In de omgevingswet worden gezondheid
bevorderende maatregelen opgenomen.
Het is lastig om te definiëren waar de fysieke
leefomgeving stopt en het sociale welzijn start.
Een hulpmiddel hierbij is het rad van de sociale
leefomgeving.
De gemeente zal er voor zorgen dat de data
(gegevens) goed toegankelijk zijn en transparant
worden weergegeven,

Opmerkingen/vragen PR:
Opmerking PR
Er zijn een aantal bushaltes verwijderd waardoor ouderen
langer moeten lopen. Dar komt bij dat er onderweg te
weinig bankjes zijn om uit te rusten. Hierdoor moeten
meer ouderen gebruik gaan maken van
doelgroepenvervoer.
Antwoord: Een vast onderdeel in de beleidscyclus (van
onder andere de omgevingsvisie) is monitoring. Het is de
bedoeling om te meten wat er is bereikt en of dat
eventueel aanpassingen in het beleid tot gevolg zou
moeten hebben.
Vraag PR
Wat is de rol van de wijkteams bij onderwerpen als
eenzaamheid, bewegen, roken en drinken?
Antwoord: In Haarlemmermeer kennen we geen
wijkteams.
Via het programma Meer voor elkaar wordt gekeken wat
er samen met inwoners en partners in de wijk (onder
andere dorps- en wijkraden) kan worden opgepakt.
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Opmerking PR
Fijnstof in de lucht levert veel ziektes op. Zou hier
aandacht aan besteed kunnen worden?
Opmerking PR:
Bij mensen die niet aan het werk zijn, maar wel willen
werken is het ziekteverzuim 6 tot 8 keer groter dan bij
mensen die werken.
Opmerking PR:
De KSH heeft weinig groen in de omgeving. Er is geen
plek om rust te nemen. Dit is niet gezond. Ook het
gebruik van drugs en alcohol is een probleem.
.
Tot slot stelt de voorzitter nog twee vragen:
1. Er wordt nu een rondje Haarlemmermeer gedaan om
informatie/wensen bij inwoners op te halen. Kan de PR
deze bevindingen beschikbaar krijgen.
Antwoord: Een verslag van de bijeenkomsten komt op de
website van de gemeente. Via omgevingsgesprekken
Haarlemmermeer.
2. Hoe zien jullie betrokkenheid van PR bij vervolg van
ontwikkeling? Voorgesteld wordt dat Marion en Corrie in
oktober nog een keer stand van zaken toe te lichten.

secretaris

Via omgevingswet@haarlemmermeer.nl kunnen de leden
van de PR eventuele vragen en inbreng mailen.

3.

4.

Concept verslag van 15 april 2019
Naar aanleiding van:
Pagina 5 bovenaan bij punt g: Er is geen verslag
gestuurd, Op 9 april 2019 is in de tweede kamer
ingestemd met het wetsvoorstel abonnementstarief. In de
eerste kamer was het een hamerstuk. Het
abonnementstarief gaat in op 1 januari 2020.
Het verslag wordt vastgesteld.
4.1. Bespreekpunten:
a. Werkplan (bijlage)
Op 3 juni wordt de definitieve versie vastgesteld. Het
werkplan wordt op 19 juni besproken met de wethouders.
Na 19 juni zal het werkplan ter informatie worden
verzonden aan het college en aan de gemeenteraad.
b. Jaarverslag 2018 (bijlage)

Secretaris
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Behoudens een aantal kleine wijzigingen wordt het
jaarverslag vastgesteld. Het jaarverslag zal naar het
college en de gemeenteraad worden gestuurd en naar de
oud leden die in 2019 zijn afgetreden.

Secretaris

c. Woonvisie (bijlage)
Delegatie samenstellen.
Er wordt een delegatie samengesteld die op korte termijn
in gesprek gaat met de verantwoordelijk beleidsadviseur.
Aan de PR is gevraagd om en officieel advies in het
zomerreces uit te brengen. Dit vindt de voorzitter niet
wenselijk Hij zal dit bespreken in het gesprek met de
wethouders op 19 juni.
d. Overzicht bestuurlijke stukken (bijlage)
Woonvisie en Koers 2.0 ontbreken.
Wat betreft advies staat een nee bij onderwijs en
individuele inkomenstoeslag, bij transformeermonitor
moet een ja komen ipv ? Wie wordt opvolger
beleidsadviseur personen met verward gedrag? De
voorzitter zal dit navragen in de ambtelijke
voorbespreking van het overleg met de wethouders.

voorzitter

e. Opvolging Klankbordgroep Doelgroepenvervoer
De voorzitter heeft twee leden bereid gevonden om
zitting te nemen in de klankbordgroep.
f. Transformeermonitor (bijlage)
Er is gevraagd of het de Pr lukt om het advies op de
Transformeermonitor op 11 juni klaar te hebben.
Ondanks de korte reactietermijn, waar de PR niet blij
mee is, wordt besloten om te proberen de reactie op 11
juni klaar te hebben. Uiterlijk donderdag 6 juni dienen
reacties aangeleverd te worden bij de secretaris zodat de
voorzitter deze kan verwerken tot een advies.
g. Signalen autisme n.a.v. vorige vergadering (4.1a)
(bijlage)
Besloten wordt dat de secretaris de signalen intern zal
voorleggen en om een reactie zal vragen nadar verder is
uitgewerkt wat er bedoeld wordt met “de dienstverlening
laat vaak te wensen over”.

4.2. Stand van zaken:
a. Verdeling aandachtsgebieden (bijlage)
Het overzicht wordt vastgesteld.

secretaris
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b. Eindrapportage sluitende aanpak personen met
verward gedrag (bijlage)
Adviesaanvraag + advies bijgevoegd.
Het stuk wordt eind juni in B&W behandeld en op 11 juli
in de gemeenteraad. Op 4 juli is er een raadsessie
waarin de gemeenteraad vragen kan stellen naar
aanleiding van het rapport.
De secretaris zal vragen of er ruim voor die tijd een
definitieve eindrapportage inclusief antwoord op het
advies van de PR kan aan de PR kan worden verzonden.

secretaris

c. Beschermingstafel
Terugkoppeling van het gesprek op 27 mei met de
voorzitter van de beschermingstafel.
Veilig thuis zit als dit nodig is aan tafel. Vooral de ouders
zitten aan tafel omdat deze verantwoordelijk blijven voor
de kinderen. Ouders worden altijd uitgenodigd.
Wachtlijsten zijn er op verschillende niveaus nog steeds.
Altijd probeert men met ouders een mogelijkheid te
zoeken om hier op de acteren. Wachtlijsten zijn een
landelijk probleem en ontstaan voornamelijk door
personeelstekort.
Als een situatie urgent is wordt hier altijd op geacteerd,
dit betekent dan voor iemand anders dat er langer
gewacht moet worden.
In tegenstelling tot in andere gemeenten zitten in
Haarlemmermeer de ouders altijd aan tafel en is een
gemeenteambtenaar voorzitter van de beschermingstafel
zodat er korte lijnen gelegd kunnen worden met beleid.

d. Eenzaamheid (bijlage)
Bijlage antwoorden op schriftelijke vragen HAP over de
lokale aanpak eenzaamheid
Voor kennisgeving aangenomen.
Op 22 mei heeft de wethouder een plan van aanpak
ondertekend met de 5 pijlers tegen eenzaamheid.
Een lid merkt op dat in een bepaalde cultuur de mensen
verantwoordelijk zijn voor 10 huizen aan de ene kant en
10 huizen aan de andere kant. Dit is een interessante
gedachte die een ander lid zal meenemen naar de
werkgroep eenzaamheid.
e. Veilig Thuis/Jeugdzorg
Terugkoppeling raadsessie van 16 mei.

Lid
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Meldingen komen voor 80 procent via politie en voor 20
procent via lokale bevolking.
Er is een wachtlijstprobleem voornamelijk door een
tekort aan gekwalificeerd personeel.
f. Sociale Inclusie
De secretaris zal op korte termijn een afspraak
inplannen.

5.

secretaris

5.1. Ingekomen stukken
a. Uitnodiging bijeenkomst doordecentralisatie
maatschappelijke opvang en beschermd
wonen 11 juni 2019
Een lid gaat en zal de volgende vergadering
een terugkoppeling geven.
b. Verslag ambtelijk overleg Participatieraad van
26-2 en 16-4
De voorzitter pleit voor uitbreiding van het
aantal uren van de secretaris van 20 naar 25.
Nu de huidige secretaris vertrekt is dit juist een
goed moment om de uitbreiding te realiseren.
Ambtelijk wordt aangegeven dat er geen
mogelijkheden zijn, Besloten wordt dit
onderwerp op te voeren voor de vergadering
met de wethouders op 19 juni.
c. Agendapunten bestuurlijk overleg van 19 juni.
Voorstel: werkplan 2019- 2020, inbreng
Toekomstdebat 19 maart, notitie februari 2018
Uren secretaris en adviestermijn woonvisie
worden hier aan toegevoegd. De voorzitter zal
het gesprek ambtelijk met de teammanager
voorbespreken.
d. Brief WMO hulpmiddelen
Er zit geen folder bij de brief. Men moet op
internet gaan zoeken, dit is voor de meeste
mensen te lastig. De reactietermijn is te kort.
Waarom mag men, zoals bij huishoudelijke
hulp, niet zelf kiezen en is men ingedeeld?
Geconcludeerd wordt dat de Inbreng van de
PR niet voldoende gehonoreerd is.
De secretaris zal dit signaal afgeven.
Een lid meldt dat de BGH vrijwilligers bij
leveranciers gaat inzetten om te monitoren.
e. Uitnodiging ALV Koepel 24 mei

Lid

secretaris
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De voorzitter was verhinderd, maar heeft per
mail zijn bijdrage geleverd.
f. Uitnodiging bijeenkomst ouderenzorg 25 juni
4 mensen hebben zich aangemeld. De
secretaris heeft de mensen aangemeld en zal
de exacte locatie achterhalen.
g. Uitnodiging Koepel voor bijeenkomst 19 juni in
Alkmaar; wie kan en wie daar naar toe; welk
onderwerp kies je? Besloten wordt deze
uitnodiging te laten passeren.

Secretaris

5.2. Terugkoppelingen
a. Deelname Participatieraad aan thema avond
zangkoor Morrend volk over “Iedereen is van de
wereld” op 25 juni. De voorzitter zal een bijdrage
leveren onder de titel “Eenzaam is maar alleen”.
Een lid zal bij de thema avond aanwezig zijn. De
secretaris zal zorgen voor een toegangskaart.
b. Terugkoppeling bijeenkomst Banenafspraak en
Beschut Werken Purmerend 15 mei
Het lid dat deze bijeenkomst heeft bezocht is
afwezig. De terugkoppeling wordt doorgeschoven
naar de vergadering in juni.
c. Terugkoppeling Klanbordgroep
Doelgroepenvervoer van 23 mei.
Er zijn geen problemen bekend met betrekking
tot het leerlingenvervoer omdat mensen geen
klacht indienen. Dringend verzoek is dan ook om
een officiële klacht via de website in te dienen,
een mail of telefoontje wordt niet gezien als
officiële klacht!

Secretaris

secretaris

5.3. mededelingen
a.
Korte toelichting op de introductiebijeenkomst
van 3 juni. De stukken worden vrijdag 24 mei bezorgd per
Koerier.
6

Rondvraag
Bespreken mail hulpmiddelen van Mascha Vriens (nieuw
lid)
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering

Actielijst

secretaris
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Volgnr

Onderwerp

Uitvoering

Planning

1.
(171218)

Afwachten of de nieuwe organisatie van de
Meerteams verbeteringen oplevert en in het
najaar nog een keer het gesprek aan te gaan met
de zelfde delegatie als die eerder om tafel heeft
gezeten.

Secretaris

Oktober 2019

2.
(110219)

Afspraak maken voor inloopspreekuur migranten
voor 3 leden

secretaris

Juni 2019

3.
(110319)

Jongerengemeenteraad benaderen om te
vragen of zij ideeën/tips hebben hoe de
doelgroep tussen de 20 en 30 jaar te bereiken.

secretaris

Juni 2019

4..
(150419)

Afspraak sociale inclusie inplannen

Secretaris

Juni 2019

5.
(150419)

Naar aanleiding van brief stand van zaken
veranderingen maatschappelijke opvang en
beschermd wonen van 19 maart 2019
beleidsadviseur vragen hoe PR mee kan denken
(vroeg stadium)

Secretaris

Juni 2019

6.
(150419)

Vragen of stuk over toekomst Haarlemmermeer
ook aan PR kan worden voorgelegd

Secretaris

Juni 2019

7.
(270519)

Marion Wester en Corrie Verbeek uitnodigen voor
toelichting stand van zaken omgevingsvisie voor
vergadering in oktober.

Secretaris

Juni 2019

8.
(270519)

Na 19 juni zal het werkplan ter informatie worden
verzonden aan het college en aan de
gemeenteraad.

Secretaris

Juni 2019

9
(270519)

Wie wordt opvolger beleidsadviseur personen
met verward gedrag? De voorzitter zal dit
navragen in de ambtelijke voorbespreking van
het overleg met de wethouders.

Voorzitter

Juni 2019

Signalen autisme
Besloten wordt dat de secretaris de signalen
intern zal voorleggen en om een reactie zal
vragen nadar verder is uitgewerkt wat er bedoeld
wordt met “de dienstverlening laat vaak te
wensen over”.

Secretaris

Juni 2019

10
(270519)
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De secretaris zal vragen of er ruim voor de
behandeling in de gemeenteraad van de
rapportage over sluitende aanpak personen met
verward gedrag de definitieve eindrapportage
inclusief antwoord op het advies van de PR kan
aan de PR kan worden verzonden
Een lid merkt op dat in een bepaalde cultuur de
mensen verantwoordelijk zijn voor 10 huizen aan
de ene kant en 10 huizen aan de andere kant. Dit
is een interessante gedachte die een ander lid zal
meenemen naar de werkgroep eenzaamheid.

Secretaris

Juni 2019

Lid

Juni 2019

13.
(270519)

Terugkoppeling bijeenkomst doordecentralisatie
maatschappelijke opvang en beschermd wonen
11 juni 2019

Lid

Juni 2019

14.
(270519)

Doorgeven dat inbreng van Pr op brief WMO
hulpmiddelen onvoldoende gehonoreerd is.

secretaris

Juni 2019

15.
(270519)

Locatie bijeenkomst ouderenzorg 25 juni
doorgeven aan deelnemende leden.

Secretaris

Juni 2019

Een lid zal bij de thema avond van Morrend Volk
aanwezig zijn. De secretaris zal zorgen voor een
toegangskaart.

Secretaris

Juni 2019

16
(270519)

17
(270519)

Mail hulpmiddelen en vraag over TLV
doorschuiven naar vergadering juni

Secretaris

Juni 2019

