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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 25 januari 2021  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie MS Teams  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp, 14 januari 2021 

Doorkiesnummer 06 81550558  
Bijlage(n) Diverse  

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

2. Verslag vergadering 14 december 
Ter vaststelling. 

3. Voorstellen nieuwe leden 
Een hartelijk welkom aan Anne Emde, Assia Naim, Nathalie Hink, Mieke Kramer, 
Astrid Jelierse Ann Baarsen Thiebosch en Nancy Cornelisse. 
 

4. Presentatie Werk en Inkomen 
In onze vergadering van november 2019 hebben de beleidsadviseurs een 
presentatie gegeven over de stand van zaken werk en inkomen (terug te vinden in 
het verslag van november 2019 op de website). Toen hebben we besloten dat we de 
beleidsadviseurs in het najaar van 2020 weer zouden uitnodigen om de situatie op 
dat moment toe te lichten. Ook hebben we gevraagd of ze dan de resultaten kunnen 
terugkoppelen van de samenwerking van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam 
met Schiphol en Corendon over de inzet van langdurig werklozen. De volgende 
vragen hebben we de adviseurs nu tevoren meegegeven: 
- Welke resultaten zijn er geboekt in vergelijking met de presentatie van 2019. 
Hoeveel klanten zijn er bijgekomen? 
- Welke resultaten zijn specifiek ten opzichte van de categorie langdurig werklozen 
geboekt (categorie D) 
- Wat zijn knelpunten in het oplossen van dit vraagstuk en hoe worden die 
aangepakt. 
- Welke invloed heeft de Corona crisis? 
- Zijn er mogelijkheden voor mensen om zich om te scholen?  

 

5. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose, Bram, Erik de Winter, Ellie van Dijck)  
Het antwoord op ons advies over Jeugdbeleid is bijgevoegd. 
De werkgroep zal een advies geven over de te zetten vervolgstappen en zal 
het artikel uit HC Nieuws van 9 december 2020 “Omdenken bij Jeugdbeleid” 
hierbij betrekken (artikel bijgevoegd). 
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b. Werkgroep Wonen met Zorg  
(Jose (trekker), Ton, Gert, Ernst, Ellie) 
Terugkoppeling gesprek 14 januari: 
Op 14 januari 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden met de 
beleidsadviseur Wonen met Zorg om te bespreken hoe het streefcijfer van 
30% van de 50% sociale woningbouw wordt gerealiseerd in de 
nieuwbouwplannen / in de bestaande woningbouw. En hoe de PR betrokken 
blijft bij de verdere uitvoering van huisvestingsopgave Wonen met Zorg.  
(verslag wordt nagezonden) 
 
En specifiek zal de vraag worden gesteld op welke manier Wonen met Zorg 
terugkomt in onderstaande projecten. 
- 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). 

 

- Ook zal het inpassen van Wonen met Zorg in Hydepark worden besproken 
- en het zo spoedig mogelijk realiseren van verzorgingshuizen in 
Haarlemmermeer (er komen steeds meer mensen die thuis niet te 
handhaven zijn, in het rapport van Companen wordt dit aantal geschat op 
600) 

 

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) 
De reactie van de werkgroep op de inbreng van Rob Kouwenhoven 
(beleidsadviseur Werk en Inkomen) betreffende schuldhulpverlening (zie 
verslag vergadering 14 december) wordt ter vergadering besproken (notitie 
wordt nagezonden) Is er een vervolgactie nodig? 
Tevens bijgevoegd een artikel uit de Volkskrant van 30 december 2021 over 
boodschappen schenken in de bijstand en de reactie ven de beleidsadviseur 
Werk en Inkomen op de vraag hoe men hier in Haarlemmermeer mee 
omgaat. 
 

d. Werkgroep geeld hoort nergens thuis 
(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). 
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.  
De werkgroep ontvangt op korte termijn het concept speelruimteplan onder 
embargo en er zal een afspraak worden ingepland om het met de 
beleidsadviseurs te bespreken. 
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f. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
Terugkoppeling vergadering regiegroep eenzaamheid van 11 januari 2021. 
 

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

5. Participatietrajecten        
   
5.1. Bespreekpunten 
a. Nieuwe leden 
Alle 7 vacatures zijn vervuld. Eerder dan verwacht hebben we ook invulling kunnen geven 
aan de zevende vacature. Hiervoor zal Nancy Cornelsse met terugwerkende kracht per 1 
januari worden benoemd. 
Bijgevoegd: 
- nieuwe ledenlijst 
- vergaderrooster 2021 
- Indeling dorps- en wijkraden, ter bespreking 
- voorstel overzicht aandachtgebieden, ter bespreking 
- voorstel inpassing nieuwe leden in werkgroepen, ter bespreking 
 
Op 21 januari van 13.30-16.00 uur vindt online een inwerksessie plaats van de nieuwe leden 
door voorzitter en secretaris en door Jose van Beurden en Erik Wels, 
Op 13 februari hebben zullen de nieuwe leden online de training “Adviseren” kun je leren 
volgen, georganiseerd door de Koepel van adviesraden. 

 
5.2. Stand van zaken 
 
a.  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. 
 
6.1 Terugkoppelingen 
a. Actualiteitencollege “Samen in de Wijk” van het lectoraat Empowerment en 
Professionalisering van de Hogeschool InHolland d.d. 9 december 2020 (verslag bijgevoegd) 
b. Actualiteitencollege “Integraal werken in wijkteams” van het lectoraat Empowerment en 
Professionalisering van de Hogeschool InHolland d.d. 15 december 2020 (verslag 
bijgevoegd) 
 
6.2 Ingekomen stukken 

a. Uitnodiging actualiteitencollege: Robbert Gobbens over Kwetsbaarheid bij ouderen  

Woensdag 27 januari 2021 van 12.00 – 13.00 uur, via MS Teams (reeds per mail gedeeld), 
3 leden hebben zich opgegeven. 
 
7. Rondvraag 
 
8. Sluiting 

 
 
 


