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Ineke van Dijk (secretaris)

Onderwerp
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Een speciaal
welkom aan de nieuwe leden. Zij stellen zich kort voor en de “oudere” leden
presenteren zich ook even.
De eerste vergadering sinds 6 jaar dat de Participatieraad voltallig is.
De presentatie Werk en Inkomen die stond gepland voor deze vergadering is uitgesteld
naar de vergadering van februari omdat men iets meer voorbereidingstijd nodig had.

Actie

Verslag vergadering 14 december 2020
Pagina 4: Eenzaamheid: “Een lid heeft een presentatie gehouden over hoe we in
Haarlemmermeer omgaan met eenzaamheid”. Verander “omgaan met” in “betrokken
worden bij”.
Actielijst punt 2: Wijkverpleging: Dit betreft een initiatief vanuit het rijk om met betrekking
tot wijkverpleging een nieuwe rol aan gemeenten toe te kennen, Dit voorstel is vorig jaar
besproken. We hebben besloten om er toen geen prioriteit aan te geven. De secretaris
zal de stand van zaken navragen en het antwoord agenderen voor de vergadering van
15 februari met bijbehorende stukken. De vraag is hoever de gemeente is met het
invullen van deze nieuwe taak, en of we hierop nog actie willen ondernemen.
Actielijst punt 1: Besloten wordt om dit actiepunt betreffende Sociale Basis van de
actielijst te halen en weer toe te voegen als dit nodig mocht zijn. Ook de werkgroep
Sociale Basis wordt van het werkgroepenoverzicht gehaald.
Voorstellen nieuwe leden
Een hartelijk welkom aan Anne Emde, Assia Naim, Nathalie Hink, Mieke Kramer, Astrid
Jelierse Ann Baarsen Thiebosch en Nancy Cornelisse.
Terugkoppeling werkgroepen
Werkgroep Jeugd
(Erik Wels (trekker), Jose, Bram, Erik de Winter, Ellie van Dijck)
Van ons advies zijn 5 van de 6 adviezen overgenomen. De werkgroep houdt contact
met de verantwoordelijk beleidsadviseur en zal over een maand contact met haar
opnemen over de voortgang van het Jeugdbeleid.
De werkgroep zal een notitie voorbereiden, te bespreken in de vergadering van februari,
voor de vergadering in maart, over de invloed van de Coronapandemie op de
jeugd(zorg). Aan de hand van deze notitie kunnen we met elkaar bepalen of en wie we
vragen om een bezoek hierover aan de PR te brengen.
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De secretaris plant op korte termijn een afspraak in voor de voltallige werkgroep Jeugd
met als doel het bijpraten van de nieuwe leden.
Het artikel dat is bijgevoegd over tekorten in de Jeugdzorg is een samenvatting van het
uitgebreide rapport van AEF dat is terug te vinden op de website.

secretaris

Op de vraag of de jeugd betrokken is bij het advies is het antwoord dat er niet direct
gebruik gemaakt is van jongeren maar wel van ervaringen van jeugdpartners.
Afgesproken wordt om in de werkgroep verder uit te diepen hoe jongeren direct te
betrekken.
Werkgroep Wonen/Wonen met Zorg
Jose (trekker), Ton, Gert, Ernst, Ellie)
Terugkoppeling gesprek 14 januari:
Voor inhoudelijke weergave van het gesprek wordt verwezen naar het verslag dat is
bijgevoegd.
Er zal elke twee maanden een gesprek ingepland worden tussen de verantwoordelijk
beleidsadviseur Wonen met Zorg en de werkgroep om de stand van zaken te
bespreken. Doel is om informatief adviserend samen op te trekken.
Bij de gemeente is veel spanning, Er zijn financiële tekorten en er is gebrek aan
personeel. Daarnaast geeft de huidige wethouder Wonen meer ruimte aan de markt en
minder aan wonen met zorg, Dit is goed om in ons achterhoofd te houden.
De verantwoordelijk beleidsadviseur gaf aan dat wat tot nu toe aan woningen is
gebouwd niet onder het nieuwe woonbeleid valt. Nieuwe projecten als het oude
postkantoor in Hoofddorp of Pionier/Bols terrein in Nieuw-Vennep sluiten wel aan bij het
nieuwe woonbeleid en het opnemen van 50 procent sociale woningbouw. Tijdens het
gesprek is de bouw van 1500 nieuwe woningen aan de Bennebroekerweg niet aan bod
gekomen omdat we als PR besloten hadden om dit even te laten rusten en af te
wachten, maar ook door de volle agenda. Indien gewenst kan dit op de agenda van de
bespreking met de gemeente in maart. Daarnaast zal de secretaris een afspraak maken
voor de werkgroep met het management. Dit gaat over wonen in de brede zin van het
woord.
Werkgroep Armoede en arbeidsparticipatie
Henri (trekker), Gert, Hans, Ernst, Dick)
Zie notitie.
* de gemeente kort niet op een uitkering als men boodschappen krijgt toegeschoven.
De werkgroep zal de vraag aan de beleidsadviseur Werk en Inkomen wanneer er wel
gekort wordt op een uitkering.
* De werkgroep zal de vraag aan de beleidsadviseur Werk en Inkomen stellen over de
toeslagenaffaire en de manier waarop de gemeente zich opstelt richting de mensen die
dit ongekend onrecht is aangedaan. Er zijn in Haarlemmermeer nu 99 personen in
beeld. Na aanmelding wordt bekeken wat men nodig heeft. In HC Nieuws van oktober
wordt gesproken over 153 gedupeerden.
* De werkgroep zal de beleidsadviseur Werk en Inkomen de vraag stellen of de
gemeente al een bedrag uit de 146 miljoen rijkshulp voor schuldhulpverlening heeft
ontvangen en hoe de gemeente dit gaat aanwenden (gemeenten ontvangen zo min
mogelijk geoormerkt geld zodat ze hun eigen beleid kunnen bepalen).
* Elke week ontvangen deelnemers aan de voedselbank 25 wegwerp mondkapjes.
* De voorzitter brengt de volgende punten in:
1. Voedselbank: Ter bespreking in het gesprek met de voorzitter van de voedselbank:
Wat kan/moet er volgens de voorzitter van de voedselbank gebeuren om het aantal
deelnemers te reduceren? En hoe kan de PR helpen om dit resultaat de bereiken?
Onze insteek is dat over een half jaar de eerste 500 mensen zouden moeten zijn
uitgestroomd.
2. Schuldhulpverlening: De gemeente heeft afspraken met een aantal partijen over
vroegtijdige signalering van betalingsachterstanden, maar nog niet met banken en
bureau kredietregistratie. Wij dringen er op aan dat deze afspraken uiterlijk per 1 april
gemaakt zijn.
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Wij weten dat schuldhulpmaatjes mooie resultaten hebben bereikt. Wat kan de PR er
aan doen om deze ondertussen structureel aangeboden te laten worden aan de
mensen die met schulden te maken hebben?
3. Waarborgfonds (30 miljoen):
Wat gaat de gemeente met haar aandeel in deze uitkering doen?
De werkgroep zal een korte notitie voorleggen aan de gemeente met de vragen die
hierboven zijn omschreven en de reactie terugkoppelen aan de leden.
Werkgroep geweld hoort nergens thuis
(Ellie (trekker), Bram, Erik de winter en Gert)
De PR is in afwachting van de regionale nota “geweld hoort nergens thuis”.
De secretaris vraagt de stad van zaken na.
Werkgroep Inclusie:
(Ellie (trekker), Ineke, Inge, Henri)
De werkgroep heeft op 26 januari een gesprek met de verantwoordelijk
beleidsadviseurs over het concept speelruimteplan. In de vergadering van 15 februari
zal dit gesprek teruggekoppeld worden.

Werkgroep
armoede
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Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton (trekker), Inge, Henri, Ineke)
Terugkoppeling vergadering regiegroep eenzaamheid van 11 januari 2021.
De regiegroep heeft een overstijgende blik op eenzaamheid binnen Haarlemmermeer
op hoofdlijnen en coördineert en prioriteert activiteiten.
Op de website (intranet) is de rol en het doel van de regiegroep en de initiatiefgroepen
terug te vinden. Van het plan van aanpak eenzaamheid, is ondanks de coronacrisis,
veel (op afstand) gerealiseerd. In de week van de eenzaamheid zijn 30 digitale
activiteiten georganiseerd. Communicatie over dit onderwerp is belangrijk. Informatie is
terug te vinden op de website over eenzaamheid in Haarlemmermeer
https://haarlemmermeergemeente.nl/meer-voor-elkaar/een-tegen-eenzaamheid
Een lid stelt voor om ook De Zonnebloem toe te voegen aan de lijst van organisaties die
zich bekommeren om (oudere) mensen met eenzaamheid.
Een filmpje over highlights “samen werken aan een stevige sociale basis” zal geplaatst
worden op intranet en is te vinden via deze link https://youtu.be/0aqS9Gb5eB4.
Werkgroep inburgering
(Jose (trekker), Bram, Henri, Hans)
De adviesaanvraag is uitgesteld.
De stand van zaken omtrent de adviesaanvraag horen we in de vergadering van
februari van de verantwoordelijk beleidsadviseurs die dan een presentatie komen
houden over werk en inkomen.

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.
* Ledenlijst; aanpassingen worden verwerkt. Een nieuwe lijst zal bij de stukken van
februari worden gevoegd.
* Vergaderrooster wordt vastgesteld
* Indeling dorps- en wijkraden. Wegens Corona zijn de contacten op dit moment
geparkeerd. In het recente verleden hebben we bij een aantal dorps- en wijkraden de
gelegenheid gekregen om ons als PR te presenteren. Zodra het later dit jaar hopelijk
weer mogelijk is willen we de contacten weer activeren. Er wordt ingestemd met de
verdeling. De secretaris zal vanaf heden de verslagen van vergaderingen en onze
adviezen mailen aan de dorps- en wijkraden.
* Het voorstel met aandachtsgebieden wordt vastgesteld
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* Het voorstel voor de werkgroepen wordt nog op een enkel punt aangepast; komt
volgende keer terug, ter kennisname.
In september 2021 vindt een evaluatie van de werkgroepen en aandachtsgebieden
plaats.
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. Deze zal op 8 februari klaar zijn en worden voorgelegd aan de
werkgroep. Op de regionale nota heeft de PR geen officieel advies gegeven. De
vertaling van de regionale nota in een lokale aanpak (2020-2028) zal wel voor advies
worden voorgelegd aan de PR. Het betreft een brede visie op gezondheid die alle
onderwerpen binnen het Sociaal Domein raakt. Dus de werkgroep zal wellicht een
beroep doen op alle andere werkgroepen voor zinvolle input.
6.

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). Een drietal leden zal een voorstel formuleren over hoe de PR een
intensiever contact kam hebben met de mensen die zouden kunnen profiteren van het
gemeentelijk beleid binnen het Sociaal Domein. Komt terug in de vergadering van
maart.
b. Actualiteitencollege “Integraal werken in wijkteams” van het lectoraat Empowerment
en Professionalisering van de Hogeschool InHolland d.d. 15 december 2020 (verslag
bijgevoegd). Het verslag wordt voor kennisgeving aangeomen.
6.2 Ingekomen stukken

a. Uitnodiging actualiteitencollege: Robbert Gobbens over Kwetsbaarheid bij

7.

8.

ouderen
Woensdag 27 januari 2021 van 12.00 – 13.00 uur, via MS Teams (reeds per mail
gedeeld), 4 leden hebben zich opgegeven en zullen de volgende vergadering een
terugkoppeling verzorgen/
Rondvraag
Afsluiting
15.47 uur

1.

7-09-2020

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

secretaris//2021

2.

7-09-2020

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

3.

7-09-2020

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

4.

14-12-2020

5.

25-01-21

Afspraak dat leden een verslag maken van de
bijeenkomsten die ze bijwonen (kort a4-tje) om
te voegen bij de terugkoppeling
Opnemen notitie over invloed van Corona op
Jeugd.
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In het vervolg// leden

Werkgroep jeugd// Op
agenda vergadering
februari 2021
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6.

25-01-21

Afspraak inplannen voor werkgroep Jeugd en
Armoede om nieuwe leden bij te praten

Zo snel mogelijk//
secretaris

7.

25-01-21

8.

25-01-21

Op korte termijn//
secretaris
Werkgroep
armoede//februari 2021

9.

25-01-21

Afspraak inplannen met management Wonen
voor de werkgroep Wonen/Wonen met Zorg
Notitie voorleggen aan beleidsadviseur Werk en
Inkomen over o.a.
voedselbank/schuldhulpverlening/waarborgfonds
Stand van zaken regionale nota “geweld hoort
nergens thuis” navragen

10.

25-01-21

Terugkoppeling gesprek speelruimteplan van 26
januari 2021

Vergadering 15 februari//
werkgroep inclusie

11.

25-01-21

12.

25-01-21

Nieuwe ledenlijst en werkgroepenoverzicht bij
stukken voegen
Een drietal leden zal een voorstel formuleren
over hoe de PR een intensiever contact kam
hebben met de mensen die zouden kunnen
profiteren van het gemeentelijk beleid binnen het
Sociaal Domein.

Vergadering 15
februari//secretaris
Vergadering maart 2021//
drietal leden
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Actielijst
Actie

Wanneer?

