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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 beleidsvleugel + praktijkvleugel   

Vergaderdatum  22 juni 2020  

Aanvang -  

Locatie MS teams  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp, 11 juni 2020 

Doorkiesnummer 06 81550558  
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening 
De vergadering zal digitaal plaatsvinden via MS teams. Een instructie hierover volgt. 

 

2. Terugkoppeling vergadering 18 mei (bijlage) 
Ter vaststelling, 
 

3. Terugkoppelingen werkgroepen     
  

a. Werkgroep Jeugd (Erik Wels (trekker), Jose, Bram, Erik de Winter, Ellie van Dijck) 
(bijlagen) 
Adviesaanvraag actualisatie jeugdbeleid 
Beleidsadviseurs Marga Drewes en Tirza Kouwenberg hebben een 
consultatiedocument geschreven als voorbereiding op de Jeugdnota 2020: Gezond, 
veilig en kansrijk opgroeien in Haarlemmermeer. Deze consultversie is voorgelegd 
aan allerlei partners, zoals onderwijs, welzijn, jongerenraad, GGD etc. en dus ook 
aan de Participatieraad. De consultatiefase wordt eind mei afgerond en hopelijk dat 
het nog lukt om de nota voor het reces in het College te behandelen. De 
Participatieraad zal formeel om advies worden gevraagd. Op 13 mei hebben Erik en 
Jose namens de werkgroep Jeugd een gesprek gevoerd met beide dames. Zowel 
het consultatiedocument als het verslag van dit gesprek zijn als bijlage bijgevoegd. 
 

b. Werkgroep Wonen met Zorg (Jose (trekker), Ton, Gert, Ernst, Ellie) 
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 via MS teams als de delegatie 
akkoord is,  
 

c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk) (Henri 
(trekker), Gert, Marlies, Hans, Ernst) 
Zodra de omstandigheden dit toelaten zal een gesprek plaatsvinden over beschut 
werk en de voedselbank met de verantwoordelijk beleidsadviseur. Henri en Ernst 
hebben een vragenlijst opgesteld voor het gesprek dat plaats zal gaan vinden (zie 
bijlage). Graag ter vergadering opmerkingen/aanvullingen doorgeven. De secretaris 
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zal een afspraak maken via MS teams als de delegatie akkoord is. 
 

d. Werkgroep geweld hoort nergens thuis (bijlagen) (Ellie (trekker), Bram, Erik de 
winter en Gert) 
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. 
Op 8 juni heeft dit gesprek plaatsgevonden tussen onze werkgroep, de 
beleidsadviseur van Haarlemmermeer en de regionaal projectleider Geweld hoort 
nergens thuis. De notitie die ter voorbereiding is gemaakt en de terugkoppeling van 
het gesprek zijn bijgevoegd. (bijlagen).  
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.  
Ook bijgevoegd een mail over de telefonische 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. Een kort verslag van dit gesprek is bijgevoegd, evenals het 
consultatiestuk waar de PR op kon reageren. De transformeermonitor wordt niet 
officieel voor advies voorgelegd aan de PR. Begin september zal de 
transformeermonitor worden besproken in het college. Ter vergadering zal 
besproken worden of de PR een ongevraagd advies zal uitbrengen.  

f. Werkgroep inclusie (Marliies (trekker), Inge, Ineke, Ellie) 
Er is een notitie bijgevoegd over hoe om te gaan met dit onderwerp in de toekomst. 
Ter vergadering zal de notitie worden besproken. 

 
4. Participatietrajecten        
   
4.1. Bespreekpunten 
a. Evaluatie Participatieraad 
Zie bijgevoegde notitie van de voorzitter. 
 
b. Werkplan 
De voorzitter heeft een opzet gemaakt voor het werkplan 2020-2021. 
Het stuk zal ter vergadering worden besproken en in de vergadering van 7 september 
worden vastgesteld. 
 
c. Nota Ontwerp-visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer 'Samen 
Sterk en in Balans'. (bijlage) 
Op 4 juni is de reactie van het college ontvangen. Zijn er naar aanleiding van deze reactie 
nog vervolgstappen te zetten? 
 
4.2. Stand van zaken 

a. Jaarverslag 2019 (bijlage) 
Het jaarverslag is gereed en zal digitaal verzonden worden 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. 
 

b. Advies Conceptvoorstel Pilot intensivering handhaving Wmo en Jeugdwet en 2e  
wijziging Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2019 
(bijlage) 

Het advies is verzonden op 25 mei. We zijn in afwachting van een reactie van het 
college. 

 
 

c. Adviesaanvraag mantelzorgwaardering (delegatie: Ton (trekker), Inge, Ineke en 
Henri) 
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De adviesaanvraag en de reactie op het advies zijn bijgevoegd. Voorstel is om deze 
reactie voor kennisgeving aan te nemen. 
 

d. Ongevraagd advies Jongeren acuut in geldproblemen.  
Op 14 mei heeft de Participatieraad een ongevraagd advies uitgebracht over dit 
onderwerp (zie bijlage). Op 27 mei heeft de voorzitter telefonisch contact gehad met 
wethouder Rip over dit advies. Een terugkoppeling van dit gesprek is bijgevoegd, 
We zijn in afwachting van de schriftelijke reactie van het college. Daarna zullen we 
bespreken of en welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn. 

5.1 Ingekomen stukken 
a. Brief WMO hulpmiddelencentrum 
b. Persbericht woningen Lisserbroek. Willen we nog actie ondernemen naar aanleiding van 
dit plan? 
c. Initiatief tijdelijke woningen in Haarlemmermeer: Gelet op het feit dat die plannen nu de 
volle politieke aandacht hebben is het verstandig dat wij even aan de zijlijn blijven.  
We kunnen de antwoorden van het college afwachten. De secretaris zal deze antwoorden 
verspreiden. Dan kunnen we altijd nog besluiten of ons iets te doen staat of niet. 
 
5.2. Mededelingen 
a. Verhoging vergoedingen: 
Het traject loopt. Er ligt een concept-nota bij de directie. Het bestuurlijke traject moet nog 
worden gelopen. 
b. De afsluitende bijeenkomst van het onderzoek dat Companen doet naar de 
huisvestingsbehoefte voor wonen met zorg in Haarlemmermeer zal worden gehouden op 3 
september. In deze bijeenkomst wordt met de uitkomsten van het rapport in de hand 
gekeken naar de nieuwe ontwikkelingen in Haarlemmermeer en naar de bestaande wijken 
en kernen. Jose en Ton zullen, evenals de eerdere bijeenkomst, deze bijeenkomst bezoeken 
en een terugkoppeling verzorgen in de vergadering van september.  
 
6. Sluiting 

 
 
 
 
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 

Oktober 2020 
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antwoord kijken we dan of we met dit 
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 

 
 
  
 
 
 


