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 Leden Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 

 

Cluster Maatschappelijke en Economische 

Ontwikkeling 

Team Wonen, Welzijn en Zorg 

Postbus 250 

2130 AG  Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852            

Telefax 023 563 95 50            

Onderwerp Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer  

Vergaderdatum 7 september 2020  

Aanvang -  

Locatie Raadzaal  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp, 26 augustus 2020 

Doorkiesnummer 06 81550558  
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening 
De vergadering zal plaatsvinden in de Raadzaal. De coronaregels zullen in acht 
worden genomen en er zullen microfoons beschikbaar zijn. 
 

2. Terugkoppeling vergadering 22 juni 2020 (bijlage) 
Ter vaststelling. 
 

3.  Terugkoppeling werkgroepen 
Een overzicht van de verschillende werkgroepen is bijgevoegd (bijlage) 

 
 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose, Bram, Erik de Winter, Ellie van Dijck)  
Adviesaanvraag actualisatie jeugdbeleid 
De Participatieraad zal formeel om advies worden gevraagd. Op 13 mei 
hebben Erik en Jose namens de werkgroep Jeugd een gesprek gevoerd met 
de verantwoordelijk beleidsadviseurs (Marga Drewes en Tirza Kouwenberg). 
Zowel het consultatiedocument als het verslag van dit gesprek zijn terug te 
vinden op onze website onder werkgroep Jeugd. Na het reces zullen de 
beleidsadviseurs een overleg hebben met de wethouders Steffens en Booij 
over het laatste concept van de Jeugdnota. Daarna zal deze voor advies 
aan de Participatieraad worden verzonden (eind augustus/begin september).  
 

b. Werkgroep Wonen met Zorg  
(Jose (trekker), Ton, Gert, Ernst, Ellie, Gina) 
Er zal een gesprek ingepland worden met de teammanager Wonen en de 
opdrachtgever Wonen met Zorg (clustermanager SSC) (de gemeente is 
verdeeld in clusters, de clusters zijn weer verdeeld in teams. Het betreft hier 
het cluster Samenleving, Sport en Cultuur. Het team Wonen maakt 
onderdeel uit van dit cluster). Doel van het gesprek is de verwachtingen over 
en weer uit te spreken. De werkgroep kan in dit gesprek het advies Hyde 
Park nog eens onder de aandacht brengen. Het eerste deel van Hyde Park 
is al beklonken met de projectontwikkelaar, wellicht valt over het laatste deel 
van 3800 woningen nog te praten.  
Op 3 september hebben Ton en Jose de afsluitende bijeenkomst van het 
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onderzoek dat Companen heeft gedaan naar de huisvestingsbehoefte voor 
wonen met zorg in Haarlemmermeer bezocht (definitieve eindrapport 
bijgevoegd). Ter vergadering zullen zij een terugkoppeling geven. Tevens 
bijgevoegd de reactie van de PR op het rapport. 
 
 

c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk) 
(Henri (trekker), Gert, Hans, Ernst, Dick) 
De secretaris zal een gesprek inplannen via MS Teams met de 
beleidsadviseur Werk en Inkomen over de voedselbank. De vragenlijst en de 
ervaringen met de plangroep zijn terug te vinden op onze website 
(intranet/werkgroep armoede en arbeidsparticipatie). Deze documenten 
dienen ter voorbereiding op dit gesprek. 

 
d. Werkgroep geweld hoort nergens thuis (bijlagen)  

(Ellie (trekker), Bram, Erik de winter en Gert) 
Naar verwachting zal de definitieve versie van de Regiovisie na de zomer/in 
het najaar naar het college en de raad gaan. Deze wordt dan ook aan de 
Participatieraad verzonden. Bijgevoegd een update (mail)  over de stand van 
zaken van de bereikbaarheid van Veilig Thuis. 

 
e. Werkgroep Transformeermonitor  

(Jose, Ineke en Erik) 
Op 2 juni heeft een gesprek plaatsgevonden tussen beleidsadviseur Marga 
Drewes en de werkgroep. Het verslag van dit gesprek en het consultatiestuk 
zijn te vinden op de website (intranet/werkgroep Transformeermonitor). 
Eind augustus vindt een laatste gesprek plaats tussen beleidsadviseurs en 
verantwoordelijk wethouders. Daarna zal het stuk aan het college worden 
voorgelegd. Het idee is dan om voor de gemeenteraad een informatieve 
bijeenkomst te organiseren over de TMM, waarbij waarschijnlijk ook de PR 
wordt uitgenodigd. Het stuk wordt niet voor advies aan de PR voorgelegd, 
de Pr kan wel besluiten een ongevraagd advies te geven. De secretaris  
houdt vinger aan de pols 
 

f. Werkgroep inclusie  
(Ellie (trekker), Ineke, Inge, Henri) 
De notitie over hoe de PR denkt om te gaan met dit onderwerp is terug te 
vinden op onze website (intranet/werkgroep inclusie). 
 
Momenteel wordt er gewerkt aan een concept speelruimteplan, om het 
speelruimtebeleid te actualiseren. Het spelen door  kinderen in hun eigen 
wijk, ook met beperking, is daarin ook aandachtspunt. Dat heeft dan met 
zowel fysieke als sociale inclusie te maken. De gemeente zal dit graag in 
oktober ter consultatie aan de PR voorleggen. De secretaris plant een 
afspraak in. 

 
 

4. Participatietrajecten        
   
4.1. Bespreekpunten 
a. Werkplan (bijlagen) 
De definitieve versie van het werkplan is ter vaststelling bijgevoegd. 
Ook de aangepaste lijst met aandachtsgebieden is bijgevoegd. 
 
b. Dorps- en wijkraden (bijlage) 
Bijgevoegd een voorstel voor een nieuw schema met de verdeling van de dorps- en 
wijkraden. We hebben besloten om ook op de leden van de beleidsvleugel een beroep te 
doen zodat beide vertegenwoordigd zijn en input kunnen leveren en iedere groep een 
redelijke omvang heeft. Uiteraard zijn we bereid om te schuiven, als de verdeling in aantallen 
maar gelijk blijft. Verder zullen we begin volgend jaar, na invulling van de vacatures, het 
schema opnieuw invullen. We wachten af hoe de situatie rondom Corona zich ontwikkelt. 
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Zolang deze niet “genormaliseerd” is bevriezen we de contacten. 
 
c. Ongevraagd advies jongeren acuut in geldproblemen (bijlagen) 
Ons advies en de reactie van het college zijn bijgevoegd. Zijn er naar aanleiding van de 
reactie van het college nog opmerkingen/vervolgstappen te zetten? 

d.  Gevraagd advies gezondheidsbeleid (bijlage) 
Bijgevoegd de landelijke nota gezondheidsbeleid. Op dit moment wordt er in regionaal 
verband gewerkt aan een regionale nieuwe nota volksgezondheid. De lokale nota, op basis 
van de regionale nota, zal een vergelijkbaar tijdspad bewandelen. Deze zullen worden 
voorgelegd voor advies aan de PR. In oktober wordt een webinar georganiseerd voor de 
gemeenteraad, de secretaris zal vragen of de delegatie van de PR mag aanschuiven. 
Voorstel voor de delegatie: Erik de Winter (trekker), Bram en Ineke.  

4.2. Stand van zaken 
a. Jaarverslag 2019 (bijlage) 
Het jaarverslag is gereed en is eind augustus digitaal verzonden aan het college, de 
gemeenteraad, agendaleden van de PR, dorps- en wijkraden, Koepel, beleidsadviseurs, 
directeur Sociaal Domein, oud PR leden en voorzitters van adviesraden uit de regio. 
Ter vergadering wordt een papieren versie uitgedeeld aan de leden. 
 

b. Regiorijder 
Bijgevoegd het verslag van de klankborgroep doelgroepenvervoer van 18 juni en de 
rol en kaders van de klankborgroep (terug te vinden onder interessante stukken op 
onze website). Ook is de mailwisseling bijgevoegd betreffende de aanpassing van de 
brochure WMO regiorijder. Notitie wordt nagezonden. 

 
5.1 Ingekomen stukken 
a. Stand van zaken faillissement hulpmiddelen centrum (mail 25 juni 2020) 
b. Beantwoording aanvullende SV PvdA, CDA, HAP en VVD over het afwijzen van een 
initiatief voor ruim 1.500 tijdelijke woningen. Staat de PR nog iets te doen? 
c. Definitief reisadvies commissie Bos. Het stuk is ook terug te vinden op onze website onder 
interessante stukken. 
d. Beantwoording schriftelijke vragen HAP over de landelijke alarmlijn verwarde personen. 
Akkoord met voorstel George in bijgevoegde mail over aandacht gemeente voor alarmlijn? 
 
 
5.2 Terugkoppelingen 
a. Terugkoppeling online actualiteitencollege over vraagverlegenheid voor en na corona van 
9 juli 2020 (Ernst en Inge) (bijlage) 
b. Terugkoppeling actualiteitencollege van 25 juni over beschermd thuis wonen in de wijk 
(Gina, Ernst, Hans) 
e. Werkgroep casemanagement dementie Haarlemmermeer (Inge en Ton): Voortgang 1 
aanmeldpunt voor casemanagement dementie 
 
 
5.3. Mededelingen 
a. Verhoging vergoedingen (bijlage) 
b. Mail alternatieve vergaderruimte 
c. Notitie evaluatie PR; de voorzitter is voornemens de leden na de vergadering de komende 
twee weken ’s avonds te bellen 
d. Inwerksessie nieuwe leden 
e. Training 21 september (stukken worden na de vergadering verzonden) 
 
 

 
6. Sluiting 
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Actielijst 
Actie      Wanneer? 

 
Afspraak voor werkgroep Wonen met Zorg 
inplannen met medewerkers die over 
wonen, bouwen en wonen met zorg gaan 
 

 
September 

 
Afspraak inplannen over armoede en 
beschut werk.  
 
 

 
september 

Sociale basis: 
Het was de bedoeling dat in de vergadering 
van mei een presentatie gegeven zou 
worden over de resultaten van de sociale 
basis 2019. De delegatie bestaande uit 
Bram (trekker), Ineke, Marlies en Dick 
zouden het gesprek voorbereiden. De 
presentatie zal worden uitgeteld, Na de 
coronacrisis zullen we dit onderwerp 
oppakken. 
 

Zodra de omstandigheden het toelaten 

Wijkverpleging:  
In oktober 2020 zal de secretaris intern 
navragen wat de stand van zaken in 
Haarlemmermeer dan is, Afhankelijk van het 
antwoord kijken we dan of we met dit 
onderwerp nog iets willen doen. Onderwerp 
wordt toegevoegd aan actielijst. 
 
 
 
 

Oktober 2020 

Inplannen inwerksessie nieuwe leden 
 

Zodra de omstandigheden het toelaten 

Gesprek inplannen wethouder Rip september 

 
Gesprek inplannen tussen voorzitter + 
delegatie en management sociaal domein 
(ambtelijk) 

september 

 
 
  
 
 
 


