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 Leden Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 

Nazending per mail cursief 

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 14 december 2020  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie MS Teams  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp, 10 december 2020 

Doorkiesnummer 06 81550558  
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening 
De vergadering zal worden gehouden via MS Teams. 

 

2. Verslag vergadering 9 november 
Ter vaststelling. 
 

3. Toelichting op de nieuwe wet schuldhulpverlening 

Rob Kouwenhoven zal een toelichting geven over hoe Haarlemmermeer omgaat 
met de invoering van de nieuwe wet Schuldhulpverlening in 2021 

De volgende informatie is bijgevoegd: 
a. Raadsvoorstel nieuwe wet schuldhulpverlening + verordening 
b. Gespreksnotitie van de werkgroep armoede. Aan de hand hiervan zal het gesprek 
gevoerd worden. 
c. Antwoorden op de vragen die in het gesprek tussen Rob Kouwenhoven en de 
werkgroep armoede van 6 oktober over de voedselbank aan de orde zijn geweest.  
d. Artikel over Schuld Hulp Maatje 
e. Artikel uit de Volkskrant van 30 november over een pro actieve houding bij 
bestrijding van armoede. 
f. Beantwoording Schriftelijke vragen naar aanleiding van RKC onderzoek “Werk 
boven uitkering”. 
g. Artikel over de “pauzeknop” zat bij de stukken van de vorige vergadering. 
h. Artikel teletekst betreffende schuldhulpverlening voor mensen die niet digivaardig 
zijn en/of de Nederlandse taal niet goed beheersen. 
k. Nota van B&W over mondkapjes ter kennisname bijgevoegd.  
 

4.  Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose, Bram, Erik de Winter, Ellie van Dijck)  
In afwachting van de reactie op ons advies preventief Jeugdbeleid. Het 
raadsvoorstel en het antwoord op ons advies zijn op weg naar het college. 
Bijgevoegd: Artikel HC nieuws 9 december 2020 “Omdenken bij 
Jeugdbeleid” 
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b. Werkgroep Wonen met Zorg  
(Jose (trekker), Ton, Gert, Ernst, Ellie) 
* Er zal een gesprek ingepland worden met de beleidsadviseur Wonen met 
Zorg om te bespreken op welke manier Wonen met Zorg in de volgende 
nieuwbouwprojecten terug komt: 
- gebouw SEM met 231 appartementen bij het Raadhuisplein in Hoofddorp; 
waarin o.a. 30% sociale huurwoningen en 10% middeldure woningen 
-  oude postkantoor in Hoofddorp, tegenover SEM met, het betreft 165 
appartementen 
-  Pionier - Bols in Nieuw Vennep, met 2000 woningen waaronder 
zorgwoningen (tekst uit het Witte Weekblad: ‘veel van de nieuwe woningen 
zijn voor starters en jongeren, maar ook voor ouderen die gelijkvloers willen 
wonen’. In de kop van het artikel wordt zelfs gesproken over een 
zorgcentrum). 

 

De vraag is of er ook woningen/appartementen beschikbaar komen voor de 
mensen die vallen onder de categorie Wonen met Zorg. Dit zijn ouderen, 
mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking, jeugd en mensen 
in de maatschappelijke opvang.  Ofwel, worden de resultaten van het 
onderzoek dat is uitgevoerd door Companen meegenomen in de verdeling 
van deze nieuwe woningbouwprojecten. 
Jeugd en ouderen worden in ieder geval wel genoemd bij de bouwlocatie 
Pionier - Bols in Nieuw Vennep. 
 

c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk) 
(Henri (trekker), Gert, Hans, Ernst, Dick) 
Zie voor de verschillende stukken punt 3. Is er nog verdere actie nodig? 
 

d. Werkgroep geweld hoort nergens thuis (bijlage)  
(Ellie (trekker), Bram, Erik de winter en Gert) 
In afwachting van de regionale nota “geweld hoort nergens thuis”. 
 

e. 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). Het gesprek over 
deze notitie met de beleidsadviseurs heeft plaatsgevonden op 12 november. 
Een verslag van dit gesprek is bijgevoegd. 
 
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. Zodra het stuk aan de PR wordt 
voorgelegd plant de secretaris een consultatie in. 
 

f. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
Terugkoppeling van het webinar van de Koepel van Adviesraden “Een tegen 
eenzaamheid” (presentatie bijgevoegd). 
 

g. Werkgroep inburgering (Jose, Bram, Henri, Hans) 
De adviesaanvraag is uitgesteld naar januari 2021. Zie bijgevoegde mail. 
 
 
 

5. Participatietrajecten        
   
5.1. Bespreekpunten 
 

a. Tekorten Sociaal Domein 
* Mail aan wethouders Booij en Rip over tekorten sociaal Domein 
Met elkaar bespreken wat we met de reactie van de wethouders en de bespreking in 
de raadsessies zullen doen. 
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* Terugkoppeling Raadsessie tekorten Sociaal Domein 19 en 26 november 
2020 
Verslag van de voorzitter, opmerkingen van een lid en de motie van verschillende 
politieke partijen over financiële beheersing van de uitgaven binnen het Sociaal 
Domein bijgevoegd. 
* Artikel Haarlems Dagblad over tekorten Sociaal Domein 20 november 2020 
Gemeenteraad besluit unaniem dat de rekenkamer een moet onderzoeken of de 
maatregelen die Haarlemmermeer neemt tegen de oplopende kosten in het sociaal 
domein voldoende zijn (zie bijgevoegde motie).  
 
Zien we redenen om met de Rekenkamer in contact te treden over dit onderzoek en 
mogelijke inbreng van onze kant? 
 

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. De nieuwe leden worden alvast 
uitgenodigd voor de vergadering van 14 december zodat zij de sfeer kunnen proeven. 
Het betreft: Anne Emde, Assia Naim, Nathalie Hink, Mieke Kramer, Astrid Jelierse en Ann 
Baarsen Thiebosch. Bijgevoegd een concept van een nieuwe lijst met aandachtsgebieden. 
Er is nog een vacature bij aandachtsgebied 2. Is een van de leden bereid die vacature in te 
vullen en daarmee drie plaatsen in te vullen, net als Jelierse. 
 
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.  
De regionale nota zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 door de 
gemeenteraden worden vastgesteld. 
Mailwisseling bijgevoegd betreffende subsidie Zonmw 
 
6.1 Terugkoppelingen 
a. Terugkoppeling online actualiteitencollege De wijk als weg naar werk van 18 november 
(verslag bijgevoegd) 
b. Terugkoppeling netwerklunch Meer voor elkaar van 19 november 
c. Terugkoppeling themalunch sociale basis van 26/11 (verslag bijgevoegd, presentatie staat 
op de website) 
 
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) 
b. Mail van de voorzitter aan de Koepel over contacten met gemeenteraad  
c. Verslag ambtelijk overleg PR van 3 november 2020. 
d. Verslag bestuurlijk overleg PR van 28 oktober 2020. 
 
7. Rondvraag 
Vaststellen vergaderrooster 2021 (nazending per mail) 
 
8. Afscheid van twee leden 
 
9. Afsluiting  
Afsluiting van een bijzonder jaar door de voorzitter, met een digitale borrel. 
 

 
 
 
 


