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Vergaderdatum  18 mei 2020  
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Locatie -  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp, 7 mei 2020 

Doorkiesnummer 06 81550558  
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening   
Beste mensen,  
Het zal nog wel even duren voordat alles weer normaal is. Mark Rutte sprak over het 
nieuwe normaal: “de anderhalve meter samenleving”. Maar natuurlijk willen we 
allemaal graag terug naar hoe het was, zullen we daarom afspreken dat we het nu 
het tijdelijke abnormaal noemen en hoop houden? En er gewoon in vertrouwen dat 
we elkaar op termijn gewoon weer in een vergaderzaal treffen. 
Ik wens jullie allemaal veel sterkte, gezondheid en hoop. 
Hartelijke groet, ook namens George, 
Ineke. `   
 

2. Terugkoppelingen werkgroepen     
  

a. Werkgroep Jeugd (bijlage) 
Notitie over stand van zaken (bijlage) wordt vastgesteld. Er zal een gesprek 
ingepland worden met de gemeente zodra de omstandigheden dit toelaten. 
Adviesaanvraag actualisatie jeugdbeleid 
Er komt een adviesaanvraag over de actualisatie van het Jeugdbeleid. De gemeente 
wil echter bij de actualisatie van het beleid in een vroeg stadium partners en ook de 
PR betrekken. Daarom vindt op korte termijn (half mei) een eerste consultatie plaats 
over dit onderwerp met de werkgroep. 
 

b. Wonen met Zorg 
Besloten is dat de werkgroep Wonen met Zorg het gesprek aan gaat met een aantal 
beleidsadviseurs die gaan over bouwen en wonen en over wonen met zorg, De 
werkgroep kan dan aangeven hoe de PR er in zit en 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. De secretaris zal een afspraak inplannen zodra de omstandigheden dit 
toelaten (september?). 
 

c. Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk) 
Zodra de omstandigheden dit toelaten zal een gesprek plaatsvinden over beschut 
werk en de voedselbank met de verantwoordelijk beleidsadviseur. Suggesties of 
opmerkingen voor dit gesprek hebben jullie als het goed is reeds aan Henri 
(voorzitter werkgroep) gestuurd. 
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Momenteel speelt dat jongeren met een minimum loon of een uitkering acuut in 
geldproblemen komen door de coronacrisis. Hierover is ambtelijk een mailwisseling 
opgestart. De antwoorden waren niet bevredigend, daarom heeft de voorzitter 
wethouder Johan Rip gemaild. De mailwisseling is bijgevoegd. We houden jullie op 
de hoogte. Ook bijgevoegd een notitie van Henri over de stand van zaken bij de 
voedselbank. 

d. Eenzaamheid (bijlage) 
Het plan van aanpak eenzaamheid is vastgesteld. Het plan van aanpak + 
bijbehorende mail zijn bij de stukken gevoegd. Vraag: Volstaan we met kennisgeving 
van dit plan, of willen we nog een vervolgactie vanuit de PR? Graag uiterlijk 18 mei 
per mail reageren naar Ineke. 
 

 
3. Participatietrajecten        
   
3.1. Bespreekpunten 
 
a. Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag is bijna af en wordt aan jullie apart per mail verzonden met de vraag uiterlijk 
18 mei jullie opmerkingen/aanvullingen aan mij door te geven. 
 
b. Regiovisie geweld hoort nergens thuis 
Momenteel wordt er gewerkt aan een regiovisie “Geweld hoort nergens thuis”. De 
verschillende colleges willen hun adviesraden meenemen door ze vooraf aan de hand van 
een notitie in gesprek te laten gaan met de stellers van het stuk. Dit betekent voor ons dat 
een delegatie zal worden benaderd voor een dergelijk gesprek. Voorstel delegatie: Ellie 
(trekker), Marlies, Erik de Winter en Gert. Graag uiterlijk 18 mei reageren als je niet 
akkoord bent met deze delegatie. 
Ik zal de delegatie ook apart mailen. 
 
3.2. Stand van zaken 
 
a. Advies Conceptvoorstel Pilot intensivering handhaving Wmo en Jeugdwet en 2e 

wijziging Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2019 
De delegatie bestaat uit Bram (trekker), Jose, Dick en Gert.  
De termijn om inbreng op het stuk te leveren is inmiddels verstreken. De delegatie is nu 
bezig met het schrijven van het advies. Op 15 mei zal dit concept voor een tweede 
lezing aan de leden worden voorgelegd. De leden kunnen dan reageren tot 20 mei. 
Uiterlijk 26 mei wordt het advies dan aan het college verzonden.  
 

b. Nota Ontwerp-visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer 'Samen 
Sterk en in Balans' 
Het advies is op 2 april verstuurd aan het college en aan de leden. Het advies is dus 
reeds in jullie bezit. De reactie wordt op 26 mei besproken in het college. Daags daarna 
zal ik de reactie aan jullie doorsturen met de vraag of we de reactie voor kennisgeving 
aannemen, dan wel dat we er nog iets mee willen, en wat dan. 
 

c. Afspraak Sociale en digitale inclusie 
De delegatie bestaat uit Inge Rebergen-Smit, Ineke van der Geest, Gina Giavarra, Ellie 
van Dijck en Marlies van Est (trekker). Voor de vergadering van juni zullen zij een 
voorstel voorbereiden over hoe nu verder te gaan met dit onderwerp. 
 

d. Bezoeken aan dorps- en wijkraden 
De voorzitter had de trekkers van de delegaties voor dorps- en wijkraden gevraagd om 
met de voorzitters van de dorps- en wijkraden die nog niet benaderd zijn een 
bijeenkomst te beleggen. Tijdens de bijeenkomst zou het werk van de PR worden 
toegelicht en konden afspraken gemaakt worden over wat men voor elkaar zou kunnen 
betekenen. Daarnaast zou de voorzitter op 4 april een bijeenkomst van de voorzitters 
van dorps- en wijkraden bezoeken en daar de PR onder de aandacht brengen. Vanwege 
de coronacrisis konden de bijeenkomsten niet doorgaan. We hebben afgesproken om 
het onderwerp voor nu even te parkeren. Ondertussen hebben wij Hans van den 
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Boogert gevraagd om trekker te worden van gebied midden. Hij heeft een eerste brief 
aan de dops- en wijkraden in dit gebied gestuurd. Een voorbeeld van deze brief zal bij 
de stukken worden gevoegd. Reacties tot nu toe: Graan voor Visch had al aangegeven 
geen interesse te hebben, Bornholm is geïnteresseerd, Toolenburg begeeft zich niet in 
het Sociale Domein, maar is wel geïnteresseerd. 

 
 

e. Adviesaanvraag mantelzorgwaardering 
Uiterlijk 7 mei kunnen aanvullingen/opmerkingen op het concept-advies aan Ton 
worden gemaild. Daarna zal het advies definitief worden gemaakt en worden 
verzonden aan het college. 
(delegatie: Ton (trekker), Inge, Ineke en Henri) 
 

f. Meedenken over opzet Transformeermonitor 
De delegatie, bestaande uit Erik Wels, Jose en Ineke zal in eind mei in gesprek gaan 
met de verantwoordelijk beleidsadviseur. Zij zal dan een toelichting geven op de 
TMM en de PR kan haar inbreng leveren. Een week van tevoren ontvangt de 
delegatie het stuk. 
 
 
 
4. Mededelingen 
a. De training “adviseren kun je leren” staat gepland voor 21 september  

van 10.30-15.30 uur. De meeste leden hebben gereageerd. De secretaris zal de 
mensen die nog niet hebben gereageerd persoonlijk benaderen. 

b. Vergoedingen: Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een verhoging van 
de vergoedingen. Hopelijk kan dit in het tweede kwartaal 2020 worden afgerond. 
Dan kan ik ook meer vertellen over het bedrag. 

  
 

5. Sluiting 
Hou vol en blijf gezond! 
 
 
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.  
 
 

 
Juni 

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 

Oktober 2020 
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onderwerp nog iets willen doen. Onderwerp 
wordt toegevoegd aan actielijst. 
 
 
 
 

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 

 
 
  
 
 
 


