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Verslag van Participatieraad Haarlemmermeer 
Vergaderdatum 14 december 2020 

Aanwezig Jose van Beurden, Ellie van Dijck, Ineke van der Geest, Ernst Groot, Reint Hilbrands, George 

Hille (voorzitter), Gert van Nieuwkoop, Ton van Poeteren, Henri Popelier, Inge Rebergen-Smit, 

Dick Schaap, Erik Wels, Erik de Winter, Bram Roelofsen, Doke Toussaint Raven 

Afwezig Hans van den Boogert 
Verslaglegging Ineke van Dijk (secretaris) 

  

   Onderwerp Actie 

1 Opening 
De vergadering wordt via MS teams gehouden.  
Vier nieuwe leden zijn alvast aangeschoven om een eerste indruk te krijgen. Het betreft 
Ann Thiebosch, Assia Naim, Mieke Kramer en Nathalie Hink. 

 

2.  
 
 

Verslag vergadering 9 november 2020 
Het verslag wordt vastgesteld.  

 
 

3.  
 
 
 
 

Rob Kouwenhoven geeft een presentatie over invoering van de nieuwe wet 
schuldhulpverlening. De presentatie is bij dit verslag gevoegd. 

* De nieuwe wet schuldhulpverlening is er op gericht om eerder hulp te bieden om te 
voorkomen dat er problematische schulden ontstaan (vroeg signalering) 
* In de nieuwe wet is vastgelegd dat alle gemeenten per 1 januari 2021 verplicht zijn om 
gegevens over betalingsachterstanden uit te wisselen. Ook tussen consulenten 
onderling wordt het makkelijker om gegevens uit te wisselen waar het eerder niet was 
toegestaan. Mensen hoeven zelf niets meer aan te leveren omdat alle informatie 
beschikbaar is. 
* Een aantal instanties is verplicht om betalingsachterstanden bij de gemeente te 
melden. Over het moment waarop betalingsachterstanden doorgegeven moeten 
worden, moeten nog afspraken gemaakt worden. Banken en bureau kredietregistratie 
horen niet bij deze instanties, wellicht worden deze op een later moment toegevoegd. 
* Naar verwachting zal de gemeente vanaf januari 2021 elke maand tussen de 1200 en 
1500 signalen ontvangen van de belastingdienst. 
* De eerste drie maanden van 2021 zal met de Plangroep een pilot uitgevoerd worden 
samen met als doel om te inventariseren wat voor signalen er binnen komen en wat de 
gemeente hiermee gaat doen. 
* Als men in de schuldsanering zit dan mag men 5 procent van het sociale minimum 
behouden. Concreet betekent dit voor 1 persoon 40 euro per week en voor 2 personen 
50 euro per week, voor een gezin 70 euro per week. Deze bedragen zijn landelijk 
vastgelegd en de gemeente is verplicht deze bedragen te hanteren. De gemeente mag 
niet aan inkomenspolitiek doen, dus mag geen extra geld voor levensonderhoud 
schenken. Vakantiegeld mag men behouden. 
 
Vraag PR: Zijn er voldoende mensen beschikbaar die de vroeg signalering op kunnen 
pakken? 
Antwoord: Eerst zal drie maanden een pilot gedraaid worden waarin inzichtelijk wordt 
hoeveel signalen er moeten worden opgepakt en op welke manier. 
In eerste instantie zullen de signalen opgepakt worden door Plangroep en Meerwaarde 
en aan de hand daarvan zal gekeken worden of ervaringsdeskundigen ingeschakeld 
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zullen worden. 
 
Vraag PR: Hoeveel mensen zijn anno 2020 nog niet geholpen?  
Antwoord: Er zijn geen wachtlijsten in Haarlemmermeer. Er is een halvering te zien van 
aanvraag schuldhulpverlening. We verwachten volgend jaar een stijging van 30 procent. 
 

De punten uit de gespreksnotitie worden nagelopen: 
 

1. De PR vindt dat de gemeente de verwijzing van schuldhulpverlening verplicht 
moet stellen. Rob geeft aan dat deelname aan schuldsanering niet verplicht is, 
maar dat de gemeente nu door vroeg signalering hoopt te voorkomen dat er 
problematische schulden ontstaan. 

2. De PR vindt het belangrijk dat de voedselbank op korte termijn wordt betrokken 
bij de BUR (Bereken uw Recht). De opdracht is gegeven om een koppeling te 
maken met een verwijzing naar de voedselbank, dus deze wordt binnenkort 
operationeel. 
Is het mogelijk dat de gemeente binnenkort contact legt met de voedselbank om 
te bespreken of tampons en mondkapjes als noodzakelijk worden aangewend? 
De gemeente heeft geen invloed op de voedselpakketten, deze vult de 
voedselbank zelf in, maar de beleidsadviseur zal het verzoek bij de 
voedselbank neerleggen. Terugkoppeling vindt plaats via de secretaris.  

3. Er zullen ook mensen niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Heeft de 
gemeente op enige wijze zicht op die inwoners en hun problematiek. De 
gemeente doet de intake voor de voedselbank, deze is afhankelijk van het 
inkomen. Mocht iemand niet in aanmerking komen voor de voedselbank dan 
wordt aan de hand van het gesprek bekeken welke hulp er kan worden 
aangeboden. 

4. Op de vraag of de gemeente een plan van aanpak kan opstellen in 
samenwerking met de voedselbank om inwoners voortdurend uit de 
voedselbank proberen te helpen wordt geantwoord dat de gemeente in ieder 
geval 1 x per jaar de situatie controleert. Veel mensen die bij de voedselbank 
lopen zitten in de schuldsanering, dit duurt 3 jaar. Gedurende deze periode 
blijven mensen gebruik maken van de voedselbank, Bij herwaardering wordt 
gekeken naar de situatie en de hulp die kan worden aangeboden. 

5. Kan de gemeente de klant dwingen om over te gaan tot een minnelijk 
schuldtraject? Een minnelijk schuldtraject is een traject waarbij een aanbieding 
aan schuldeisers wordt gedaan om het eens te worden met een regeling. Als 
dat niet lukt met 1 schuldeiser kun je de WSNP 9schuldsanering) aanvragen 
voor 3 jaar. Een minnelijk traject is niet verplicht. 

6. Wat is de stand van zaken voor de gemeente betreffende vroegsignalering van 
schulden en gegevensverstrekking door onder andere zorgverzekeraars. 
energieleveranciers, watertoeleveringsbedrijven, woningbouwcoöperaties, 
telecomsector en hopelijk ook de BKR. Met ingang van 1 januari 2021 is een 
aantal instanties verplicht om gegevens aan te leveren bij de gemeente (zie 
boven). 

7. Veel mensen die bij voedselbank lopen hebben te maken met schulden en dat 
duurt vaak gewoon drie jaar. Gesprek met voedselbank aangaan? Rob neemt 
op hoe zij hier naar kijken. Mensen blijven heel lang van voedselbank gebruik 
maken en zitten dan toch niet in traject dat dit afgebouwd wordt? Worden 
mensen geholpen om van schuld af te komen. Er wordt bij herwaardering 
gekeken naar situatie en hulp die aangeboden kan worden. Zolang in 
schuldsanering recht op voedselpakket. 1 x per jaar situatie gecontroleerd. 

8. Er komt een bedrag beschikbaar vanuit het ministerie om mensen met schulden 
te helpen. Weet de gemeente om welk bedrag het gaat en kan de gemeente 
mensen die gebruik maken van de voedselbank een geldbedrag schenken 
zodat ze zelf inkopen kunnen doen. De gemeente mag geen 
inkomensproblematiek beoefenen, dus een geldbedrag aan inwoners schenken 
mag niet. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe hoog het bedrag is dat de 
gemeente zal ontvangen, en daarbij is het geld waarschijnlijk niet geoormerkt. 
De beleidsadviseur hoopt het geld aan te wenden voor vroeg signalering van 
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schulden. Volgens de interne regels moet het bedrag aangewend worden voor 
het Sociaal Domein. 

9. Er komt ook een Waarborgfonds van 30 miljoen euro. Dit fonds moet het voor 
gemeenten makkelijker maken om saneringskredieten te gebruiken. Hierbij 
schieten gemeenten het af te lossen bedrag gedeeltelijk voor en wordt de 
restschuld kwijtgescholden.  
Welk deel van dit bedrag ontvangt de gemeente Haarlemmermeer? 
De bedragen zijn nog niet bekend (zie ook 8) 

10. Over het instellen van een pauzeknop zegt de beleidsadviseur dat de gemeente 
aan de slag gaat met vroeg signalering. Dit is veel zinvoller dan wachten tot 
mensen in de problemen zitten. 
  

Overige opmerkingen: 
* Gebruikt de gemeente ervaringsdeskundigen of is de gemeente dit van plan? De 
gemeente maakt gebruik van organisaties die mensen met schulden helpen en gaat 
kijken hoe ervaringsdeskundigen betrokken kunnen worden. Dit is mede afhankelijk van 
de beschikbaarheid van vrijwilligers op korte termijn. 
* Is er een fysiek bereikbaar loket voor mensen met schulden?  Mensen kunnen niet zo 
maar binnen lopen, maar mensen kunnen wel een afspraak maken. 
* Hoe staat de gemeente tegenover de mogelijkheid van het anoniem melden van 
schulden. De gemeente weet wie de mensen zijn en hebben alle gegevens. De 
gemeente wil de mensen graag bereiken dus ziet geen meerwaarde in het anoniem 
melden van schulden. 

4.  
 
 

Terugkoppeling werkgroepen 

Werkgroep Jeugd 
Erik Wels (trekker), Jose, Bram, Erik de Winter, Ellie van Dijck)  
Als de reactie op het advies binnen is dan zal de werkgroep een voorstel doen over 
eventueel te zetten vervolgstappen. Hier zal het artikel uit  HC nieuws 9 december 2020 
“Omdenken bij Jeugdbeleid” worden betrokken (zie stukken vergadering 14 december 
2020) 
 
Werkgroep Wonen met Zorg 
(Jose (trekker), Ton, Gert, Ernst, Ellie) 
Er zal een gesprek ingepland worden met de beleidsadviseur Wonen met Zorg over hoe 
aan Wonen met Zorg een plek kan worden gegeven in bestaande en 
nieuwbouwprojecten. Companen heeft een onderzoek gedaan naar de 
huisvestingsopgave voor Wonen met Zorg. Een van de vervolgen van dit onderzoek is 
dat de verschillende partijen in Haatlemmermeer met elkaar de samenwerking zullen 
vormgeven gericht op de huisvestingsopgave Wonen met Zorg in Haarlemmermeer. 
Medio januari zal hiervoor een procesvoorstel worden gepresenteerd. 
Betrokken partijen: Bouwinvest, Ons Tweede Thuis, PCSOH, Chapeau Woonkringen, 
s’Heerenloo, Meerlanden, Leger des Heils, RIBW/KAM (Regionale Instelling voor 
Beschermend en Begeleid Wonen/Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden)., 
WAP, Eigen Haard, Zorg en Zekerheid, Gemeente Haarlemmermeer, BDP, Levvel, vh 
Spirit, Timpaan, het Gastenhuis. 
 
Besloten wordt dat voor wat betreft het project betreffende de bouw van 1540 woningen 
aan de Bennebroekerweg de ontwikkelingen af te wachten. Initiatiefnemer van het 
project is Pup Real Estate. De gemeenteraad heeft het verzoek afgewezen in verband 
met de beperkte capaciteit van de Bennebroekerweg, dit laat de projectontwikkelaar niet 
zomaar aan zich voorbij gaan.  
 
Werkgroep Armoede en arbeidsparticipatie 
Henri (trekker), Gert, Hans, Ernst, Dick) 
Zie voor de verschillende stukken punt 3. Is er nog verdere actie nodig? 
Ziet de werkgroep reden voor vervolgactie? De werkgroep zal als reactie op het 
besprokene bij punt 3 een notitie maken om te bespreken in de vergadering van januari. 
 
Werkgroep geweld hoort nergens thuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
werkgroep 
 
 
 
 



erslag van Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 14 december 2020 

Volgvel 4 

 

(Ellie (trekker), Bram, Erik de winter en Gert) 
De PR is in afwachting van de regionale nota “geweld hoort nergens thuis”.  
 
Werkgroep Inclusie: 
(Ellie (trekker), Ineke, Inge, Henri) 
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. Half januari ontvangt de werkgroep het concept speelruimteplan 
onder embargo en zal de secretaris een gesprek inplannen met de verantwoordelijk 
beleidsadviseurs. 
 
Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton (trekker), Inge, Henri, Ineke) 
Op 11 november heeft een webinar van de Koepel van adviesraden plaatsgevonden. 
Drie leden zijn aangeschoven en vonden het een inspirerende bijeenkomst. Een lid 
heeft een presentatie gehouden over hoe we in Haarlemmermeer omgaan met 
eenzaamheid.  
Een lid zal via Roads deelnemen aan een groep waarin eenzaamheid en psychiatrische 
problematiek centraal staat. 

 
Werkgroep inburgering  
(Jose (trekker), Bram, Henri, Hans) 
Omdat de invoering van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022 is 
de adviesaanvraag uitgesteld naar januari 2021. Zo kan men ook de laatste 
ontwikkelingen betreffende dit onderwerp meenemen. 
De werkgroep wordt vastgesteld. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Participatietrajecten 
 
5.1. Bespreekpunten 
a. Tekorten sociaal Domein 
Een aantal leden heeft de raadsessies van de gemeenteraad over de tekorten 
(financiële beheersing)  binnen het sociaal domein bijgewoond op 19 en 26 november. 
De discussie werd als teleurstellend ervaren en weinig inhoudelijk. Een aantal 
voorgestelde maatregelen, waaronder invoeren van een budgetplafond zullen verder 
worden uitgewerkt. 
Besloten wordt om niet met de rekenkamercommissie in contact te treden over het 
onderzoek dat zij zullen gaan houden en de adviezen die zij zullen gaan geven over de 
financiële beheersing van de uitgaven in het sociaal domein. 

 

5.2. Stand van zaken 
a. Stand van zaken werving nieuwe leden (bijlagen) 
We hebben 6 van de 7 vacatures kunnen vervullen. Helaas heeft 1 kandidaat zich op 
het laatste moment teruggetrokken. De nieuwe leden zullen per 1 januari 2021 worden 
benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Voor de laatste vacature 
zullen nog drie kandidaten worden uitgenodigd. Op 21 december vinden de gesprekken 
plaats. Het voorstel voor de indeling van de nieuwe leden bij de verschillende 
werkgroepen, de nieuwe lijst met aandachtsgebieden en een voorstel voor de indeling 
voor de contacten met de dorps- en wijkraden zal in de vergadering van januari worden 
besproken. 
 
b.  Gevraagd advies gezondheidsbeleid  
(Erik de Winter (trekker), Bram en Ineke) 
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.  
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De regionale nota zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 door de 
gemeenteraden worden vastgesteld. 
Mailwisseling bijgevoegd betreffende subsidie Zonmw. 
En lid heeft het stuk gelezen en (vanuit zijn eigen ervaringen) de beleidsadviseur een 
aantal opmerkingen meegegeven. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Terugkoppelingen 
a. Terugkoppeling online actualiteitencollege De wijk als weg naar werk van 18 
november (verslag bijgevoegd) 
Men heeft het initiatief nog niet kunnen omzetten in resultaten maar men heeft wel 
geleerd van ervaringen en men heeft aanbevelingen gedaan hoe mensen beter 
begeleid kunnen worden bij werk via vrijwilligerswerk. Belangrijk probleem is dat als er 
inkomen wordt verworven het risico bestaat dat men de uitkering kwijt raakt. 
b. Terugkoppeling themalunch sociale basis van 26/11  
Een informatief goede bijeenkomst waarbij ook is gesproken over voorgenomen acties 
in 2021. De presentatie is terug te vinden op de website. 
 
Afgesproken wordt dat als deelnemers een soortgelijke bijeenkomst bijwonen een 
samenvatting (kort a4-tje) wordt gemaakt voor de terugkoppeling. 
 
6.2 Ingekomen stukken 
a. Artikel NRC Voorkom Jojo met Sociaal  Beleid van 20 november 2020 (samenvatting 
rapport SCP is terug te vinden op de website) 
Voor kennisgeving aangenomen. 
b. Mail van de voorzitter aan de Koepel over contacten met gemeenteraad  
Voor kennisgeving aannemen. Koepel terug gemeld in nieuwsbrief van december op dit 
punt in zullen gaan. 
Voor kennisgeving aangenomen. 
c. Verslag ambtelijk overleg PR van 3 november 2020 
Voor kennisgeving aangenomen. 
d. Verslag bestuurlijk overleg PR van 28 oktober 2020 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 

Rondvraag 
Men stemt in met het vergaderrooster voor 2021 en dit wordt vastgesteld. 

 
 

8. 
 

Afscheid twee leden 
We nemen afscheid van Doke Toussaint-Raven en Reint Hilbrands en bedanken hen 
voor hun inzet de afgelopen jaren. 

 

9. 
 
 

Afsluiting 
Afsluiting van een bijzonder jaar door de voorzitter, met een digitale borrel. 
 

 

 
 

1.  Wijkverpleging:  
In december 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. 
 

Februari 2021// opnemen op 
agenda van 15/2 

2. 7-09-2020 
 
 
 

Zodra regiovisie Geweld hoort 
Nergens Thuis binnen is agenderen 
voor de eerstvolgende vergadering 

secretaris//2021 
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3. 7-09-2020 
 
 

Zodra concept speelruimte plan 
voorhanden is verspreiden onder 
leden werkgroep inclusie en 
consultatie inplannen 

Secretaris/januari 2021 

4. 7-09-2020 
 

Meer aandacht van gemeente vragen 
voor landelijke alarmlijn personen met 
verward gedrag 

Secretaris/februari 2021// 
opnemen op agenda 15/2 

5. 7-09-2020 
 
 

Overzicht contacten gemeente 
opvragen 

secretaris 

6. 
 
 

14-12-2020 Notitie werkgroep armoede op agenda 
25 januari (reactie op het besprokene 
van 14/12) 

Werkgroep/januari 2021 

7. 
 

14-12-2020 Afspraak dat leden een verslag maken 
van de bijeenkomsten die ze bijwonen 
(kort a4-tje) om te voegen bij de 
terugkoppeling 

In het vervolg 

 


