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Locatie -  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp, 9 april 2020 

Doorkiesnummer 06 81550558  
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening   
Beste mensen,  
In deze bijzondere tijd willen we proberen om de werkzaamheden van de 
Participatieraad zoveel mogelijk digitaal voort te zetten. Dat zal voor het ene lid beter 
lukken dan voor het andere lid. Daar hebben wij natuurlijk begrip voor. We blijven 
gewoon iedereen informeren. Mocht het nu even niet lukken om aandacht te 
besteden aan de Participatieraad, dan kun je altijd op een ander moment teruglezen 
wat er zoal is gebeurd. Rest ons nog iedereen heel veel sterkte en gezondheid te 
wensen. 
Hartelijke groet, 
George en Ineke `   
 

2. Terugkoppelingen werkgroepen     
  

a. Werkgroep Jeugd (bijlage) 
Bijgevoegd een notitie over de stand van zaken tot nu toe en een voorstel voor het 
vervolg. Wensen, aanvullingen, adviezen, opmerkingen kunnen tot en met 20.4 
gestuurd worden naar de voorzitter van de werkgroep, Erik wels. Na verwerking van 
jullie inbreng zal het stuk worden vastgesteld en zal een gesprek ingepland worden 
met de gemeente zodra de omstandigheden dit toelaten. 
 
 

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 zal een gesprek worden ingepland. 
 

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 kunnen tot en met 20.4 gestuurd worden aan de voorzitter van de 
werkgroep, Henri Popelier. 
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Momenteel speelt dat jongeren met een minimum loon of een uitkering acuut in 
geldproblemen komen door de coronacrisis. Zie bijgaande link:  
https://nos.nl/l/2329308  
De gemeente heeft navraag gedaan bij PlANgroep, de organisatie die voor de 
gemeente schuldhulpverlening uitvoert. Er zijn nog geen meldingen binnen gekomen 
van jongeren die om hulp vragen. De verwachting is dat dit in mei/juni zal gebeuren. 
De gemeente houdt de ontwikkelingen in de gaten. 

Bijgaande maatregelen die zijn genomen voor studenten zoals is terug te vinden op 
de site van het ministerie van onderwijs.  

• Als u nog niet maximaal leent, kunt u (tijdelijk) uw lening verhogen. Dit kan met 
terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.  

• Misschien kunt u nu een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt 
af van het inkomen van uw ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de 
start van dit studiejaar.  

• Hebt u een aanvullende beurs en daalt het inkomen van uw ouders in 2020? Dan 
kunnen uw ouders verlegging peiljaar naar 2020 aanvragen. Misschien krijgt u dan 
een hogere aanvullende beurs.  

• Studeert u aan hbo of universiteit, dan kunt u extra lenen voor uw collegegeld: het 
collegegeldkrediet.  

• Gebruikt u de genoemde mogelijkheden al en komt u toch in de problemen? Neem 
contact met ons op. We bespreken dan uw situatie en zullen er zo soepel mogelijk 
mee omgaan.  

• Bent u klaar of gestopt met uw studie? Dan heeft u geen recht meer op een lening 
bij DUO. Wij raden u dan aan contact te zoeken met uw gemeente. 

d. Eenzaamheid (bijlage) 
In eerste instantie zou het concept Plan van aanpak Eenzaamheid op 1 april voor 
advies aan de Participatieraad worden verzonden. Bij nader inzien heeft de 
gemeente besloten dit niet te doen. De uitleg ligt in het feit dat het geen bestuurlijk 
stuk is, maar een stuk dat door de gemeente gemaakt wordt met externe partijen. 
Het stuk wordt niet vastgesteld door het college maar door de kerngroep 
eenzaamheid. De Participatieraad neemt met twee leden deel aan deze kerngroep 
en heeft via deze weg haar input geleverd.  
In de bijlage (mail) vinden jullie de laatste stand van zaken. Het plan van aanpak 
Eenzaamheid moet dus nog worden vastgesteld.  
Ook ter informatie bijgevoegd de Kamerbrief voortgangsrapportage actieprogramma 
'Eén tegen eenzaamheid” van 15 januari 2020. 
 

e. Lijst met aandachtsgebieden 
Ter vaststelling. Verzoeken voor aanpassingen op de lijst uiterlijk 20 april doorgeven. 
We houden de lijst met aandachtsgebieden voorlopig in stand omdat dit handig is bij 
de samenstelling van eventuele nieuwe werkgroepen.  

 
3. Participatietrajecten        
   
3.1. Bespreekpunten 
 

a. Adviesaanvraag mantelzorgwaardering 

Dit jaar moet de gemeente weer aanbesteden voor de Tinteling, dit is de 
cadeaubon die de gemeente sinds 2015/ 2016 jaarlijks als waardering aan 
mantelzorgers geeft (jaarlijkse dag van de mantelzorger 10 november).  De 
keuze voor de invulling van de waardering is indertijd samen met de 
Participatieraad gemaakt en vastgesteld door het college.  
Caroline de Vijver heeft een nota gemaakt met daarin de achtergrond van de 
waardering en een voorstel voor de komende jaren (gebaseerd op de evaluatie 
van de tinteling door mantelzorgers en gesprek mantelzorg en meer). Deze nota 
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heeft het college voor advies aan de Participatieraad voorgelegd (zie 
bijgevoegde adviesaanvraag). 
De delegatie die het concept advies zal schrijven bestaat uit Ton (trekker), Inge, 
Ineke en Henri. De leden worden apart per mail geïnformeerd over het tijdpad, 

 

b. Meedenken over opzet Transformeermonitor 
De transformeermonitor is een collectie van cijfers, duidingen en verklaringen, 
aangevuld met verhalen van inwoners en professionals binnen het Sociaal 
Domein. De monitor geeft een beeld van de beweging die de gemeente in het 
sociaal domein wil maken van ‘zwaar naar licht’. Een beweging waarvoor een 
stevige sociale basis essentieel is. Met dit overzicht kunnen college en 
gemeenteraad nagaan of het lukt om met betere lichtere ondersteuning van de 
inwoners van Haarlemmermeer de beweging naar zwaardere zorg te vertragen 
of te voorkomen.  
 
Dit jaar zal de transformeermonitor een andere opzet krijgen, deze zal meer 
aangepast worden aan de nieuwe koers en er zal 1 slag op de inhoud worden 
gemaakt. 
Over deze nieuwe opzet wil de gemeente graag in gesprek gaan met de 
Participatieraad. De gemeente wil hier geen officieel advies over vragen, ook 
niet over de TMM zelf omdat de gemeente van mening is dat dit een instrument 
is dat zich eigenlijk niet leent voor advies. 
De planning is dat de TMM voor het zomerreces naar de gemeenteraad gaat en 
dat er dus snel na 28 april een afspraak zal worden ingepland met de PR. 
Mochten de maatregelen in verband met de Coronacrisis verlengd worden, dan 
kan de meeting wellicht digitaal plaatsvinden. Het gaat dus om een mondelinge 
bespreking. 
Uiteraard staat het de Participatieraad vrij om enkele aandachtspunten bij het 
college neer te leggen al dan niet in een ongevraagd advies. 
Zodra er een stuk is dat de basis zal vormen voor het overleg zal dat gedeeld 
worden met de leden; dan zal ook een tijdpad voor reacties worden gegeven; 
Het advies over de TMM van 2019 voegen we dan ook bij, ter indicatie van de 
achtergrond. 
 
Als met de voorgestelde delegatie wordt ingestemd, dan zal deze bestaan uit 
Jose, Erik W. en Ineke. Instemming met de delegatie uiterlijk 20.4;  

 
3.2. Stand van zaken  
 
 
a. 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. We wachten de reactie van het college af. 
       
b. 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 

 
c. 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. Het 
onderwerp wordt geparkeerd en weer opgepakt zodra de omstandigheden dit toel 

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

 
e.  Onderwerpen voor gesprek tussen voorzitter en management Sociaal 
Domein 
Naast de onderwerpen vergoeding leden, overzicht nog te verwachten 
adviesaanvragen 2020, procedures, uren secretaris en haar rol, contact wethouders 
en clustermanager, bezoek aan vergadering P-raad wordt naar aanleiding van de 
reacties van de leden het onderwerp ‘consultaties’ toegevoegd. Dit in de brede zin 
van het woord, ook dus ‘overleg met ambtenaren’, op ons verzoek. Meer om hen 
duidelijk te maken, dat we vooraan in het proces van ontwikkelen van beleid inbreng 
zouden willen leveren. 

 
f. Onderwerpen gesprek wethouder Johan Rip 
Naast de onderwerpen zorgen over achterstanden bij (bijzondere) bijstand, zorgen 
over moeilijke bruikbaarheid van “Bereken uw recht”, zorgen over aandacht 
langdurig werklozen wordt naar aanleiding van de reactie leden het punt “werkplan 
2019-2020”  aan de agenda toegevoegd 

 
g.  Wijkverpleging 
Naar aanleiding van een artikel over wijkzorg uit het Parool heeft de voorzitter op de 
agenda van de vergadering van maart de vraag gesteld of we aan dit onderwerp 
aandacht gaan besteden en zo ja, wie de delegatie dan zullen vormen. Naar 
aanleiding van jullie reacties hebben we besloten om het onderwerp nu te laten 
rusten. In oktober 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. 

 

h. Bijeenkomst rapport commissie Bos van Landelijk overkoepelend orgaan 
van cliëntenraden (LOC) 

Deze bijeenkomst over het rapport van de commissie Bos “Oud en zelfstandig in 
2030. Een reisadvies” is niet doorgegaan. Wij hebben ons advies per mail aan het 
LOC gestuurd. Aan de hand van de reacties van de diverse cliëntenraden zal het 
LOC schriftelijk een reactie geven op het rapport van de commissie Bos. 
Twee bijlagen: Onze reactie en de reactie van het LOC. 
 
4. Mededelingen 
a. De training “adviseren kun je leren” staat gepland voor 21 september  

van 10.30-15.30 uur. 
b. We hadden gepland op 2 april een inwerk sessie met de vijf nieuwe leden te 

beleggen; Dat is nog niet mogelijk geweest. We gaan dit plannen zodra de 
omstandigheden dat toe laten; anders vragen zij zich misschien af of dat nog 
komt. 

       
5.  Lijst met bestuurlijke stukken      
Aan de hand van de reacties van de leden heeft de secretaris onderstaande 
opmerkingen gemaakt bij de lijst van bestuurlijke stukken richting gemeente. 
Een terugkoppeling hierover volgt nog, 
 
Opmerkingen: 

• Wonen met Zorg staat niet op de lijst. Komt daar geen nota meer van?  

• Heeft de PR geen rol bij startnotitie actualisatie Jeugd en Onderwijsbeleid? 

 

De PR zou graag de volgende stukken voor advies willen ontvangen: 

• Transformeermonitor 

• Raadsvoorstel herziening woonruimteverdeling  
 
Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen waar de PR wel in gekend zou willen worden 
(advies of informatie) 
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• Etta Palmstaat  

• Flex wonen 

• regionale samenwerking beschermd wonen  

• kwaliteit WMO  

• voortgangsrapportage wonen 

• regionaal programma laaggeletterdheid 

• visie op luchtkwaliteit. 
 

6. Sluiting 
Nogmaals veel sterkte en gezondheid de komende tijd! 

 
  
 
 
 


