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VOORWOORD
Graag bieden wij u hierbij het jaarverslag 2018 van
de Participatieraad Haarlemmermeer aan.
We kunnen terugzien op een jaar waarin
enthousiaste en betrokken mensen met elkaar
het college van Burgemeester en Wethouders
hebben geadviseerd. Daarbij probeerden we ook
nieuwsgierig en actief een zo goed mogelijk zicht
te krijgen op de uitvoering van het beleid en de
effecten daarvan voor de inwoners. Dat we daardoor
soms als lastig over kwamen betreuren we.
We stellen de samenwerking met het college en
de ambtenaren zeer op prijs en bedanken iedereen
voor de inzet en de inbreng.
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1. PARTICIPATIERAAD
De Participatieraad is een onafhankelijk
adviesorgaan van het college en heeft tot taak
om het college gevraagd en ongevraagd te
adviseren over alle onderwerpen, die de vorming,
de uitvoering, de controle en de evaluatie van het
gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet
Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en
de Participatiewet betreffen.
In de Verordening Participatieraad gemeente
Haarlemmermeer 2015 zijn de taken en de
bevoegdheden van de Participatieraad vastgelegd.
De Participatieraad bestaat uit een Beleidsvleugel,
een Praktijkvleugel en een onafhankelijk voorzitter.
De Beleidsvleugel en Praktijkvleugel hebben beide
tien leden. De leden en voorzitter zijn benoemd
door het college. De leden kunnen afkomstig
zijn van professionele of belangenorganisaties,
ze nemen echter op individuele titel zitting in de
Participatieraad.
Als voorwaarde geldt dat zij onafhankelijk adviseren
en inwoner zijn van Haarlemmermeer.
De Beleidsvleugel heeft als hoofdtaak in nauwe
samenspraak met de Praktijkvleugel de advisering
op het beleid te verzorgen. De Praktijkvleugel houdt
contact met cliëntenraden, belangengroeperingen
en dorps-en wijkraden. Deze vleugel geeft inbreng
vanuit de praktijk en zorgt er mede voor dat
signalen of problemen in de Participatieraad naar
voren komen.
Beide vleugels hebben een vertegenwoordiging
vanuit verschillende beleidsterreinen en
aandachtsgebieden.
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1.1.

Beleidsterreinen en
aandachtsgebieden

Hieronder is een indeling van beleidsterreinen
en aandachtsgebieden van de Participatieraad
weergegeven. Aandachtsgebieden kunnen
overlappen.
Beleidsterreinen

Aandachtsgebieden

Wmo 2015

1. Kwetsbare ouderen en mensen
met een lichamelijke beperking
2. Mensen met een verstandelijke
beperking
3. Mensen met een psychiatrische
aandoening

Jeugdwet/passend onderwijs

4. Opgroeien en opvoeden
5. Passend onderwijs
6. Jeugdzorg

Participatiewet

7. Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (inclusief Wajongers – arbeidsmatige dagbesteding/beschut werken)
8. Mensen die inkomens ondersteuning nodig hebben en/of
financiële problemen hebben

Overkoepelend

9. Sociale samenhang (integratie,
eigen kracht, dorps- en wijkraden)
10.Informele zorg en cliëntonder
steuning (bijvoorbeeld mantel
zorgers of vrijwilligers)

2. TERUGBLIK 2018
2.1.

Vergaderingen

De Participatieraad vergaderde maandelijks met
uitzondering van het zomerreces.
Daarbij werd afwisselend vergaderd met zowel
de Beleids- als Praktijkvleugel en met alleen de
Beleidsvleugel.

Regelmatig hebben ambtenaren van de gemeente
bij de vergaderingen presentaties of uitleg over
onderwerpen gegeven. Op deze manier kon
de Participatieraad zich verdiepen in thema’s en
beoordelen waar advisering nodig was.
De Participatieraad heeft zich geïnformeerd en
georiënteerd op diverse onderwerpen in verband
met eventuele (toekomstige) advisering. Te weten:

Beleidsterreinen

Aandachtsgebieden

Wmo 2015

-

Doelgroepenvervoer/Regiorijder
Integrale crisisdienst
Stevige sociale basis
Lokale inclusie
Personen met verward gedrag
GGZ mobiel
Meerteams (samenstelling en werkwijze)
Dementie
Herstelacademie
Toegankelijkheid huishoudelijke hulp/schoon en leefbaar
Aanbesteding WMO hulpmiddelen
PGB
Project GIA (geweld in afhankelijkheidsrelaties)
(wachtlijstproblematiek) Veilig Thuis
Persoonsalarmering
Eenzaamheid

Jeugdwet/passend onderwijs

-

Inkoop Jeugd GGZ
Passend onderwijs
Beschermingstafel
Bestrijden laaggeletterdheid
Jongerenparticipatie

Participatiewet

-

Collectieve zorgverzekering
Schuldhulpverlening
Inburgering/Wet Taaleis
Inkomensondersteuning
Aan het werk komen en blijven
Registratie werkzoekenden/banenafspraken
Sociaal ondernemen
Evaluatie AM Match
Achterstanden bijzondere bijstand
Huisvesting statushouders
Bestrijding bijstandsfraude
PGB
DigiDmachtiging
Toegankelijkheid minimaregelingen (1 loket)
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Overkoepelend

2.2.

-

Lokaal volksgezondheidsbeleid
Beschermd wonen/wonen met zorg
Mantelzorg
Respijtzorg
Informele zorg
Ouderenzorg
Ervaringsdeskundigheid
Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Transformeermonitor
Toegankelijkheid gemeentelijke website
Nieuwe Koers Sociaal Domein Haarlemmermeer
MentalHealthFirstAid
Website Participatieraad Haarlemmermeer
Verordening Participatieraad Haarlemmermeer 2019
Samenvoeging WMO-adviesraad H&S met Participatieraad Haarlemmermeer
Voorjaarsnota

Samenvoeging adviesraden

Met het oog op de samenvoeging van de
gemeente Haarlemmermeer met de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari
2019, stond de tweede helft van 2018 voor
de Participatieraad voornamelijk in het teken
van de samenvoeging van de Participatieraad
Haarlemmermeer met de WMO adviesraad
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De
Participatieraad is hierbij in goede harmonie
opgetrokken met de WMO adviesraad
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
De Participatieraad is teleurgesteld over
het feit dat het college in de verordening
Participatieraad Haarlemmermeer 2019 de taak
van de Participatieraad wilde aanscherpen van
adviseren over alle onderwerpen, die de vorming,
de uitvoering, de controle en de evaluatie van het
gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet
Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en
de Participatiewet naar alleen advisering op beleid.
Omdat de Participatieraad er op gericht is om te
komen tot verbeteringen voor onze inwoners vindt
de Participatieraad het juist ook uitermate belangrijk
om betrokken te worden bij de ontwikkeling van
nieuw beleid, maar ook bij het repareren van het
minder goed uitwerken van het beleid in de praktijk.
Helaas had het college hier een andere opvatting
over.
Naast het aanscherpen van onze taak naar
advisering op beleid, wilde het college in de
Verordening Participatieraad Haarlemmermeer 2019
ook vastleggen dat deelname aan adviesgroepen
van voor de vorming van de Participatieraad in 2015
mee zou tellen in de herbenoeming van de leden
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voor de Participatieraad 2019. Omdat alle leden in
2015 voor 4 jaar benoemd zijn, met herbenoeming
van 4 jaar, zag de Participatieraad dit als het
veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd.
De leden van de Participatieraad hebben zich
ingespannen om bovenstaande punten onder de
aandacht te brengen van de gemeenteraad. We zijn
blij dat dat dit er toe heeft geleid dat
de voltallige gemeenteraad in de raadsvergadering
van 2 januari 2019 de Verordening Participatieraad
2019 heeft vastgesteld met twee amendementen
over bovenstaande punten. Dit betekent dat de taak
van de Participatieraad onveranderd is gebleven
en dat alle leden die graag doorbenoemd wilden
worden in de Participatieraad 2019, zijn benoemd
tot 1 januari 2023.

2.3.

Beleidsvleugel en Praktijkvleugel

De Beleidsvleugel heeft zich primair gericht op de
advisering en de Praktijkvleugel op het inbrengen
van signalen uit de achterban. De samenwerking
en uitwerking tussen de vleugels werkte goed,
waarbij er soms overlap is in de activiteiten. Bij de
vergaderingen komen onderwerpen die met de
verschillende wetten samen hangen naar voren.
Bij de consultaties werden zowel leden van de
Beleidsvleugel als Praktijkvleugel betrokken. Met
de presentaties en notities van medewerkers
van de gemeente en van andere organisaties
werd bijgedragen aan een toename in kennis en
deskundigheid van de Participatieraad.

2.4.

Adviezen en consultaties
Participatieraad

De Participatieraad heeft zich ook in 2018
intensief ingezet bij de advisering op een aantal
beleidsonderwerpen in de verschillende stappen
van het beleidsproces: van ontwikkeling tot
evaluatie. Mede door goed gebruik van de
Participatiekalender was de Participatieraad goed
op de hoogte van de planning van de behandeling
van beleidsstukken.
In de meeste gevallen is er een consultatie vooraf
gegaan aan de advisering. Dit gebeurde met
subgroepen van de Participatieraad bestaande uit
leden van verschillende aandachtsgebieden. Dit
betekent dat een kleiner aantal leden van zowel
de Beleids- als de Praktijkvleugel op het raadhuis
is uitgenodigd om in een vroegtijdig stadium
mee te denken over beleidsvorming. Voordeel
van deze werkwijze is dat de Participatieraad
tijdig werd betrokken bij het onderwerp en goede
inbreng kon hebben en dat krachten verdeeld
konden worden. Daarna volgde de officiële
advisering. In een enkel geval heeft er alleen een
consultatie plaatsgevonden en bleef een officiële
adviesaanvraag uit. Omdat de Participatieraad

graag alle leden wil betrekken bij advisering, om
een breed gedragen advies uit te kunnen brengen,
zullen wij in 2019 voorstellen aan het college om
in de werkafspraken vast te leggen dat op een
consultatie altijd een officiële adviesaanvraag volgt.
In 2018 hebben consultaties plaatsgevonden over
onderwerpen als de organisatie en werkwijze van de
Meerteams, inburgering/Wet taaleis, minimabeleid
(loketregelingen en bereken uw recht), Werk en
inkomen en Inkoop Jeugd GGZ.
In 2018 heeft de Participatieraad minder
(ongevraagde) adviezen uitgebracht dan
voorgaande jaren omdat de focus dit jaar lag op de
samenvoeging van de gemeente Haarlemmermeer
met de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en de samenvoeging van beide
adviesraden.
In onderstaande tabel is een opsomming gegeven
van de diverse adviezen.
De adviezen, en de reacties van het college van
Burgemeester en Wethouders op de adviezen,
zijn terug te vinden op de website van de
Participatieraad.

Advies

Datum advies

Datum reactie

Gevraagd/
Ongevraagd

Ongevraagd advies 1 portaal voor crisissituaties

20-11-17

13-03-18

ongevraagd

Advies beleidsregels Sociaal Domein

07-12-17

14-02-18

gevraagd

Advies (lokaal) gezondheidsbeleid

19-02-17

22-03-18

gevraagd

Advies personen met verward gedrag

28-09-17 en
18-01-18

14-02-18

ongevraagd

Advies uitvoeringsplan Wonen met Zorg

08-03-18

26-04-18

gevraagd

Ongevraagd advies Doelgroepenvervoer

08-03-18

15-05-18

ongevraagd

Advies Transformeermonitor

02-07-18

-

gevraagd

Advies verordening Participatieraad 2019

26-10-18

13-11-18

gevraagd

Advies verordening en beleidsregels Sociaal Domein

21-11-18

05-12-18

gevraagd
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2.5.

Verkiezingen

De verkiezingen in november 2018 waren de eerste
verkiezingen na de decentralisaties van de WMO,
Jeugdwet en Participatiewet (tezamen het Sociale
Domein).
De Participatieraad heeft daarom aan de
politieke partijen, bij de voorbereiding van hun
verkiezingsprogramma’s en het daarna op te stellen
collegeprogramma, extra aandacht gevraagd voor
het Sociale Domein door een brief te schrijven aan
alle fracties en gesprekken te voeren met enkele
(grote) fracties.
De volgende punten heeft de Participatieraad onder
de aandacht gebracht:
1. Algemeen
a. Inkoopbeleid
Door middel van het inkoopbeleid realiseert
de gemeente de ondersteuning van burgers
met een hulpvraag. Belangrijk is dat de klant
daarbij keuze vrijheid heeft uit meerdere
aanbieders; duidelijk moet zijn welke resultaten
met/voor de klant moeten worden bereikt; er
moeten duidelijke eisen gesteld worden aan het
kwaliteitsbeleid en de afhandeling van klachten;
b. Meerteams
Er zijn drie Meerteams in Haarlemmermeer.
Belangrijk is dat die in stand gehouden
worden. De Participatieraad heeft de
fracties in overweging gegeven om een
wijkteam/ Meerteam voor Haarlemmerliede &
Spaarnwoude toe te voegen. Jaarlijkse evaluatie
van hun functioneren, door een onafhankelijke
derde, is noodzakelijk; conclusies uit die
evaluaties zouden, waar nodig, binnen een
half jaar tot verbeteringen moeten leiden in
de werkwijze, bezetting etc.; klachten over het
functioneren van een Meerteam moeten snel en
adequaat worden opgepakt;
c. Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het blijft belangrijk dat ongevraagd en
tijdig door de gemeente onafhankelijke
cliëntondersteuning, gratis, wordt aangeboden
bij de voorbereiding van en tijdens een
keukentafel gesprek.
d. VN verdrag rechten van de mens met een
beperking
Dit verdrag wil de participatie van mensen met
een beperking vergroten en daartoe drempels
fysiek, sociaal en financieel ) wegnemen; de
gemeente beschikt over tal van instrumenten om
die participatie te bevorderen; die moeten meer
worden ingezet; de doelstelling zou moeten
zijn dat aan het einde van de komende college
periode er geen beperkingen meer zijn in de
Haarlemmermeer; daarvoor zou de gemeente in
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2019 een actieplan moeten vaststellen;
e. Eenzaamheid
De vrees bestaat dat het aantal mensen
dat eenzaam thuis zit de komende jaren zal
toenemen, mede door het beleid om ouderen
langer thuis te laten wonen; de gemeente zou
in 2019 een Actieplan Eenzaamheid moeten
ontwikkelen, in overleg met de wijk- en
dorpsraden, gericht op het actief terugdringen
van eenzaamheid binnen deze collegeperiode;
f. Taalvaardigheid
Het aantal mensen dat moeite heeft om mee te
komen in de samenleving neemt toe door een
beperkte taalvaardigheid; wijkverpleegkundigen,
maatschappelijk werkers, medewerkers van
SDV en Meerteams kunnen dit signaleren en
trainingen aanbieden om de geletterdheid te
vergroten; de gemeente zou, in overleg met
deze betrokkenen en met Meerwaarde initiatief
moeten nemen om deze doelgroep te bereiken;
g. Gezondheid
De gemeente heeft tot taak, via preventie, te
werken aan het bevorderen van de gezondheid
van haar inwoners; daartoe kan bijdragen het
iedere twee jaar, in samenwerking met de
GGD en de zorgverzekeraar, verzorgen van
campagnes om meer te bewegen, niet te roken,
alcohol gebruik te beperken, geen drugs te
gebruiken;
2. Specifiek
a. WMO
–– Regeling Haarlemmermeer doet mee: door
volwassenen wordt slechts zeer spaarzaam
( 2016: 3% ) van deze regeling gebruik
gemaakt; de bekendheid over het bestaan van
deze regeling onder volwassenen moet snel
geïntensiveerd worden; de regeling zelf behoeft
een verhoging van de bijdragen;
–– Huishoudelijke hulp: de tot en met 2019
voortgezette voucher – regeling heeft zijn nut
bewezen; daarom is het permanent maken
van die regeling gewenst; de kwaliteit van de
huishoudelijke hulp behoeft nog een impuls,
nu nog steeds een deel ( 2017: 16% ) van de
klanten ontevreden is;
–– Personen met verward gedrag: een blijvende
regeling van een sluitende aanpak van deze
problematiek verdient de aandacht;
b. Jeugd
–– Jeugd onder 18 jaar krijgt, op verschillende
manieren, ondersteuning; zodra die leeftijd is
gepasseerd dreigt de aandacht te verdwijnen;
er is een gericht beleid nodig om probleem
jeugd boven de leeftijd van 18 jaar gericht en

structureel aandacht te geven, tot blijkt dat de
problemen definitief tot het verleden behoren;
–– Het bevorderen van deelname door de jeugd
aan sport en cultuur verdient intensivering en
blijvende aandacht;
c. Participatiewet
–– Armoede
De gemeente kan intensiever en vroegtijdiger,
in overleg met diverse organisaties
(woningcorporatie, nutsbedrijven,
zorgverzekeraar, voedselbank etc ) via
schuldhulpverlening bijdragen aan het
voorkomen of beperken van armoede;
–– Arbeidsparticipatie
De gemeente blijft tot nu toe achter bij het
behalen van de doelstelling om mensen met
een beperking zoveel mogelijk aan een normale
baan bij de gemeente of in het bedrijfsleven of
in het onderwijs, te helpen; De gemeente zou
in 2019 een, op realisatie te toetsen, actieplan
moeten opstellen gericht op het behalen van
doelstellingen voor het einde van de komende
collegeperiode;
–– Bijstand
Het aantal mensen in de bijstand is de
afgelopen tijd, ondanks de aanmerkelijk betere
economie, flink toegenomen; de komende twee
jaar zou een forse inspanning geleverd moeten
worden door de gemeente om, mogelijk door
een meer individuele benadering, en met
andere methoden en opleidingen, meer mensen
aan het werk te krijgen; dat maakt mensen
financieel zelfredzaam;
d. Wonen
Het is van groot belang dat in de komende
collegeperiode de huisvesting van bijzondere
doelgroepen ( het gaat om meer dan
1000 mensen ) hoog op de agenda wordt
gezet, zodat aan het einde van die periode
geconstateerd kan worden, dat tenminste 50%
van de mensen in die groepen daadwerkelijk
aan specifiek op hen ingerichte woonruimte
is geholpen; de gemeente zou bij de
medewerking aan de ontwikkeling van (grote)
woningbouwlocaties specifieke eisen moeten
stellen aan de realisatie van een substantieel
aandeel daarin voor kwetsbare doelgroepen.

2.6.

Website

reacties van het college op de adviezen en agenda’s
en verslagen van vergaderingen vinden. Ook
kunnen inwoners via de website een signaal afgeven
aan de Participatieraad.
De website van de Participatieraad wordt
gemiddeld 3 tot 4 keer per dag bezocht.

2.7.

Overige activiteiten

De Participatieraad is met verschillende activiteiten
in en buiten de gemeente Haarlemmermeer aan de
slag geweest.
Daarbij kan gedacht worden aan deelname aan
diverse bijeenkomsten zoals: Een kijkje in de
keuken van Sociale Dienstverlening, thema avond
VN verdrag, klankbordbijeenkomst voor verwijzers
van inkoop Jeugd GGZ, netwerkbijeenkomst
Samen voor Minima, Symposium 4 jaar Meer
voor Elkaar, actualiteitencollege Jim van Os,
workshop WMO hulpmiddelen, presentatie
onderzoek gemeentelijke website, bijeenkomst
Herstelacademie, netwerklunch 18+/18-, werksessie
informele zorg, bijeenkomst visie op mobiliteit,
testen digitale sociale kaart, werkgroep dementie
Haarlemmermeer. Ook heeft de Participatieraad
deelgenomen aan enkele bijeenkomsten van de
Koepel van Adviesraden Sociaal Domein.
De voorzitter van de Participatieraad nam voorheen
het initiatief in het organiseren van overleggen met
voorzitters van andere adviesraden van gemeenten
uit de regio’s A&M en ZKL. Toen in 2018 de subsidie
gestopt is heeft de voorzitter geprobeerd om met
de verschillende adviesraden een doorstart te
maken van deze overleggen. Zijn voorstel om de
kosten voor de ondersteuning naar rato te verdelen
stuitte echter op te veel weerstand.
De Participatieraad heeft op verschillende andere
manieren geadviseerd over bijvoorbeeld de inhoud
en werking van aanvraagformulieren door online
testen, het toetsen van begrijpelijkheid en inhoud
van brieven voor inwoners en de toegankelijkheid
van de gemeentelijke website voor kwetsbare
inwoners.
We hebben dit jaar goed samengewerkt met de
WMO- raad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude.
We hebben uitgebrachte adviezen uitgewerkt en we
hebben ons voorbereid op de fusie van beide raden
per 1 januari 2019.

In juli 2018 heeft de Participatieraad haar eigen
website gelanceerd. Op de website kunnen
inwoners onder andere achtergrondinformatie over
de Participatieraad, uitgebrachte adviezen en de
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3. CONCLUSIE
De Participatieraad heeft zich intensief ingezet in
2018. En is redelijk tevreden over wat zij in 2018
heeft bereikt. Het was een bevlogen jaar, waarin
belangrijke onderwerpen aan bod zijn gekomen.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
onze adviezen serieus afgewogen. Waarvoor onze
hartelijke dank.
We hebben ons helaas niet gehoord gevoeld
door het college bij ons advies op de verordening
Participatieraad Haarlemmermeer 2019. We zijn de
Gemeenteraad heel dankbaar voor de unanieme
steun die we hebben mogen ontvangen ten aanzien
van de verordening 2019.
Wij zullen in 2019 met passie ons werk blijven doen
vanuit de gedachte “De inwoner centraal”.
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4. CONTACT
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de
samenstelling van de Participatieraad, de
adviezen die wij in 2018 hebben uitgebracht en
de antwoorden van het college op deze adviezen,
de agenda’s en verslagen van vergaderingen en
de aandachtsgebieden verwijzen wij u naar onze
website
www.particpatieraadhaarlemmermeer.nl.
Hier kunt u, indien gewenst, ook een signaal
achterlaten.
Ook kunt u via
participatieraad@haarlemmermeer.nl
contact opnemen met onze ambtelijk secretaris.
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