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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van de
Participatieraad Haarlemmermeer.
We kunnen terugzien op een praktisch jaar met
enthousiaste en betrokken mensen.
We danken iedereen voor de inzet, inbreng en
samenwerking.
Veel leesplezier en reacties zijn uiteraard welkom.
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1. PARTICIPATIERAAD
De Participatieraad is een onafhankelijk
adviesorgaan van het college en heeft tot taak
om het college gevraagd en ongevraagd te
adviseren over alle onderwerpen, die de vorming,
de uitvoering, de controle en de evaluatie van het
gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet
Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en
de Participatiewet betreffen.
De Participatieraad adviseert vanuit het perspectief
van de inwoners van de Haarlemmermeer, met als
doel het beleid en de uitvoering goed aan te laten
sluiten bij de noden en wensen van die inwoners.
In de Verordening Participatieraad gemeente
Haarlemmermeer 2019 zijn de taken en de
bevoegdheden van de Participatieraad vastgelegd.
De Participatieraad bestaat uit een Beleidsvleugel,
een Praktijkvleugel en een onafhankelijk voorzitter.
De Beleidsvleugel en Praktijkvleugel hebben beide
tien leden. De leden en voorzitter zijn benoemd
door het college. De leden kunnen afkomstig
zijn van professionele of belangenorganisaties,
ze nemen echter op individuele titel zitting in de
Participatieraad.
Als voorwaarde geldt dat zij onafhankelijk adviseren
en inwoner zijn van Haarlemmermeer.
De Beleidsvleugel heeft als hoofdtaak om in nauwe
samenspraak met de Praktijkvleugel de advisering
op het beleid te verzorgen. De Praktijkvleugel houdt
contact met cliëntenraden, belangengroeperingen
en dorps-en wijkraden. Deze vleugel geeft inbreng
vanuit de praktijk en zorgt er mede voor dat
signalen of problemen in de Participatieraad naar
voren komen.
Beide vleugels hebben een vertegenwoordiging
vanuit verschillende beleidsterreinen en
aandachtsgebieden.
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1.1.

Beleidsterreinen en
aandachtsgebieden

Hieronder is een indeling van beleidsterreinen
en aandachtsgebieden van de Participatieraad
weergegeven. Aandachtsgebieden kunnen
overlappen.
Beleidsterreinen

Aandachtsgebieden

Wmo 2015

1. Kwetsbare ouderen en mensen
met een lichamelijke beperking
2. Mensen met een verstandelijke
beperking
3. Mensen met een psychiatrische
aandoening

Jeugdwet/passend onderwijs

4. Opgroeien en opvoeden
5. Passend onderwijs
6. Jeugdzorg

Participatiewet

7. Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (inclusief Wajongers – arbeidsmatige dagbesteding/beschut werken)
8. Mensen die inkomens ondersteuning nodig hebben en/of
financiële problemen hebben

Overkoepelend

9. Sociale samenhang (integratie,
eigen kracht, dorps- en wijkraden)
10.Informele zorg en cliëntonder
steuning (bijvoorbeeld mantel
zorgers of vrijwilligers)

2. TERUGBLIK 2019
2.1.

Bijzondere start

De Participatieraad maakte in 2019 een bijzondere
start. Door de samenvoeging van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer had 2018 in het teken gestaan
van de vorming van een nieuwe Participatieraad.
Het college wilde in eerste instantie de taak van de
nieuwe Participatieraad aanscherpen naar alleen advisering op beleid, Dit was een grote teleurstelling
voor de Participatieraad omdat zij zich hierdoor minder zou kunnen inzetten voor de kwetsbare inwoners
van Haarlemmermeer.
Daarom is de Participatieraad dankbaar dat de voltallige gemeenteraad deze aanpassingen niet wilde
overnemen. Daarnaast wilde het college leden die
bij elkaar in totaal acht jaar of meer zitting hadden in
een rechtsvoorganger van de Participatieraad Haarlemmermeer of de Wmo-raad gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude niet herbenoemen. Ook
hier was de gemeenteraad het niet mee eens.
Uiteindelijk werd 2 januari 2019 de verordening Participatieraad 2019 vastgesteld waarbij de taak van
de Participatieraad bleef zoals deze was. Namelijk;
Het college gevraagd en ongevraagd te adviseren
over alle onderwerpen, die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de
Participatiewet betreffen. Ook kunnen alle leden en
voorzitter die dat wensen blijven tot 1 januari 2023.
Het was een bevlogen periode, desalniettemin heeft
de nieuwe Participatieraad in januari 2019 met frisse moed haar werkzaamheden opgepakt. Binnen
de Participatieraad waren 7 vacatures ontstaan. De
eerste helft van 2019 stond dan ook in het teken

van het vervullen van deze vacatures. In de loop van
2019 zijn opnieuw vacatures ontstaan. Daarvoor is
geworven in 2020. Daarnaast heeft de Participatieraad ingezet op een goede relatie met het college.
We zijn blij om te constateren dat dit is gelukt!

2.2.

Vergaderingen

De Participatieraad vergaderde maandelijks met
uitzondering van het zomerreces.
Daar waar voorheen afwisselend vergaderd werd
met zowel de Beleids- als Praktijkvleugel en met
alleen de Beleidsvleugel, hebben we er dit jaar
voor gekozen om altijd gezamenlijk te vergaderen.
De reden hiervoor is dat er 7 vacatures binnen
de Participatieraad waren ontstaan. Met minder
mensen moest hetzelfde werk verzet worden.
Daardoor was gezamenlijk vergaderen en
intensiever contact tussen beide vleugels nodig. In
mei 2019 zijn 6 van de 7 vacatures ingevuld. Door
het relatief groot aantal nieuwe leden dat ingewerkt
moest worden, hebben we besloten het vergaderen
met beide vleugels ook voor de rest van 2019 door
te zetten.
Regelmatig hebben ambtenaren van de gemeente
en anderen bij de vergaderingen presentaties of
uitleg over onderwerpen gegeven. Op deze manier
kon de Participatieraad zich verdiepen in thema’s en
beoordelen waar advisering nodig was.
De Participatieraad heeft zich geïnformeerd en
georiënteerd op diverse onderwerpen in verband
met eventuele (toekomstige) advisering.
Zie bijlage 1.

Overzicht presentaties 2019
Ambtelijke presentatie Koers 2.0 (beleidskader Sociaal Domein 2019-2023)
Ambtelijke presentatie Omgevingswet in relatie tot gezondheid
Ambtelijke presentatie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Ambtelijke presentatie Werk en Inkomen
Presentatie door Cliëntenbelang “Over Stigma”
Presentatie door Lex Vonk (directeur AM/Match over beschut werk
Presentatie door Hans de Bats (voorzitter voedselbank) over de voedselbank
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2.3.

Beleidsvleugel en Praktijkvleugel

De Beleidsvleugel heeft zich primair gericht op de
advisering en de Praktijkvleugel op het inbrengen
van signalen uit de achterban. De samenwerking
en uitwerking tussen de vleugels werkte goed,
waarbij er soms overlap was in de activiteiten.
Bij de vergaderingen komen onderwerpen die
met de verschillende wetten samenhangen naar
voren. Bij de consultaties werden zowel leden van
de Beleidsvleugel als Praktijkvleugel betrokken.
Met de presentaties en notities van medewerkers
van de gemeente en van andere organisaties
werd bijgedragen aan een toename in kennis en
deskundigheid van de Participatieraad.

2.4.

Adviezen en consultaties
Participatieraad

De Participatieraad heeft zich ook in 2019
intensief ingezet bij de advisering op een aantal
beleidsonderwerpen in de verschillende stappen
van het beleidsproces: van ontwikkeling tot
evaluatie.
In de meeste gevallen is er een consultatie vooraf
gegaan aan de advisering. Dit gebeurde met
subgroepen van de Participatieraad bestaande uit
leden van verschillende aandachtsgebieden. Dit
betekent dat een kleiner aantal leden van zowel
de Beleids- als de Praktijkvleugel op het raadhuis
is uitgenodigd om in een vroegtijdig stadium mee
te denken over beleidsvorming. Voordeel van deze

werkwijze is dat de Participatieraad tijdig werd
betrokken bij het onderwerp en goede inbreng
kon hebben en dat de inzet verdeeld kon worden.
Omdat een consultatie niet gezien kan worden
als een officieel advies -de Participatieraad brengt
graag een breed gedragen advies uit- volgde
daarna altijd een officiële adviesaanvraag.
In 2019 hebben delegaties van de Participatieraad
consultaties bijgewoond over eenzaamheid, de
woonvisie, de Koers 2.0 (beleidskader Sociaal
Domein 2019-2023), handhaving en naleving van de
WMO en de Jeugdwet en de Beschermingstafel.
In 2019 heeft de Participatieraad, evenals in 2018,
minder (ongevraagde) adviezen uitgebracht dan
voorgaande jaren. De reden hiervan is dat de
Participatieraad in de eerste helft van het jaar niet
op volle sterkte functioneerde en dat in de tweede
helft van het jaar tijd en energie gestoken is in het
inwerken van nieuwe leden.
In onderstaande tabel is een opsomming gegeven
van de diverse adviezen.
De adviezen, en de reacties van het college van
Burgemeester en Wethouders op de adviezen,
zijn terug te vinden op de website van de
Participatieraad:
www.participatieraadhaarlemmermeer.nl

Adviezen 2019
Advies

Datum advies

Datum reactie

Gevraagd/
Ongevraagd

Kenmerk

Eindrapportage Personen met
verward gedrag

09-05-19

04-07-19

Gevraagd

PRH2019-01

Transformeermonitor 2018

11-06-19

04-09-19

Gevraagd

PRH2019-02

Beleidskader Sociaal Domein

17-10-19

12-11-19

Gevraagd

PRH2019-03

Advies woonbeleidsprogramma

12-11-19

22-11-19

Gevraagd

PRH2019-05

Ongevraagd advies Hyde Park

17-12-19

19-01-20

ongevraagd

PRH2019-06
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2.5.

Werkplan 2019-2020, evaluatie

We hebben met het nieuwe college afgesproken
dat we in 2019 een werkplan zouden maken en een
rooster van aftreden zouden opstellen.
In de vergadering van 9 september 2019 is het
werkplan, dat geldt tot de zomer van 2020,
vastgesteld. Daarna is het aangeboden aan het
college van B&W en aan de gemeenteraad.
Het was een document met veel ambitie. We
kunnen nu pas terugkijken op een periode van
slechts drie maanden. Daarom is het redelijk om die
ambities in perspectief te zien.
Daarbij speelt ook mee, dat we in 2019 zes nieuwe
leden hebben gekregen, doordat leden na de fusie
zijn vertrokken. En we kregen door vertrek vanwege
persoonlijke omstandigheden nog vijf vacatures, die
pas in 2020 konden worden vervuld.
De kerntaak van de Participatieraad is het gevraagd
en ongevraagd adviseren van het college van B&W.
Doordat er in 2019 een nieuw college is begonnen
waren er maar enkele adviesaanvragen. Zie daarover
de paragraaf in dit jaarverslag.
De nieuwe leden hebben in september 2019
een scholingsbijeenkomst bijgewoond van de
Koepel van Adviesraden. Dat heeft veel nuttige
informatie en inzichten opgeleverd. Voor de
gehele Participatieraad zal in 2020 een soortgelijke
bijeenkomst worden georganiseerd, mede ten
behoeve van de teambuilding.
Van de drie onderwerpen die we prioriteit dachten
te geven hebben we voorlopig alleen de Jeugdzorg
aandacht gegeven. Het beleggen van een
inventariserende bijeenkomst met externe partijen
vonden we nog te vroeg.

De samenwerking en afstemming met
beleidsmedewerkers verloopt redelijk. We hebben
er last van dat daarbij veel wisselingen zijn bij
beleidsmedewerkers en bij de managers. Maar de
intenties om tot goede afstemming te komen zijn
wederzijds onverminderd aanwezig.
In de vergadering van 14 oktober 2019 is een
evaluatie besproken van de aandachtspunten die
we, op 1 februari 2018, hadden meegegeven aan de
politieke partijen ten behoeve van de verkiezingen.
Dit waren inhoudelijke aandachtspunten gericht op
het gehele Sociale Domein. De conclusie was dat
in het collegeprogramma en in de eerste maanden
van het nieuwe college voldoende van onze punten
aandacht hadden gekregen.

2.6.

Overige activiteiten

De Participatieraad is met verschillende activiteiten
in en buiten de gemeente Haarlemmermeer aan de
slag geweest.
Daarbij kan gedacht worden aan deelname aan
diverse bijeenkomsten zoals: doordecentralisatie
maatschappelijke opvang en beschermd wonen,
thema avond “Iedereen is van de wereld” van
zangkoor “Morrend Volk” (de voorzitter heeft
hier een presentatie gegeven over eenzaamheid),
banenafspraak en beschut werk, kick off bijeenkomst
huisvestingsopgave wonen met zorg, kick of
bijeenkomst eenzaamheid, Meer voor elkaar en een
bijeenkomst over ouderenzorg.
Ook heeft de Participatieraad deelgenomen
aan enkele bijeenkomsten van de Koepel van
Adviesraden Sociaal Domein.

Bij het komende werkplan zullen we onze ambities
heroverwegen. Dan komt ook aan de orde welke
thema’s we, voorlopig, laten rusten.
In onze adviezen hebben we aandacht gevraagd
voor de evaluatie van beleid en het meetbaar
vastleggen van doelstellingen. We merken helaas in
de reacties vanuit het college dat hier weinig ruimte
voor wordt gemaakt. We hebben de toezegging
dat we in 2020 zullen worden betrokken bij de
formulering van geschikte indicatoren die het beleid
kunnen monitoren.
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2.7.

Website

Er waren in 2019 ongeveer 1400 unieke bezoekers
naar de site en 1700 sessies, dus sommige mensen
keerden meerdere keren terug.

De Participatieraad heeft in 2019 de website verder
geoptimaliseerd door wat schoonheidsfoutjes te
verwijderen en door het adequaat bijhouden van de
website.
We hebben de website ook gebruikt om nieuwe
leden te werven. De vacatures zijn op de site
geplaatst en in de advertenties in de plaatselijke
kranten werd hier naar doorverwezen.
Ook hebben we nagedacht over het gebruik van
de website voor de eigen leden (intranet). Leden
ontvangen vergaderstukken op dit moment op
papier. Door een afgeschermd stuk op de website
te maken zouden de stukken hier geplaatst kunnen
worden. Dit betekent een grote reducering van het
papiergebruik. In 2020 zal dit plan verder uitgewerkt
worden.
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2.8.

Toekomstdebat:

Op dinsdag 19 maart heeft de Haarlemmermeer een
toekomstdebat georganiseerd met maatschappelijke
organisaties, die in Haarlemmermeer actief zijn
met als doel om in het debat, onder leiding van
prof. Roel in ’t Veld, mogelijke toekomsten van
Haarlemmermeer te verkennen en te bediscussiëren.
Tijdens dit debat heeft de voorzitter van de
Participatieraad de volgende doelstellingen voor het
Sociaal Domein ingebracht.

In 2030 geldt voor de Haarlemmermeer:
1. Wonen
a. Voor alle inwoners zijn voldoende woningen
		
met zorg beschikbaar
b. Alle nieuwbouw woningen worden
		
duurzaam gebouwd
c. Voor alle inwoners met een kleine beurs zijn
		
passende woningen beschikbaar
2. Werk en inkomen
a. Er zijn geen werklozen meer
b. Bijstand en bijzondere bijstand zijn
		 overbodig
3. Jeugd
De Jeugdzorg is zo georganiseerd dat er geen
wachtlijsten/-tijden zijn
4. Eenzaamheid
Er zijn in Haarlemmermeer geen eenzame
inwoners meer
5. Participatie en integratie
De gemeente heeft een sluitende aanpak voor
expats, die hier tijdelijk wonen, om
vervreemding te voorkomen en participatie en
integratie te bevorderen
Een paar prikkelende stellingen om de relevantie
van bovenstaande onderwerpen te benadrukken.
Wij zijn er ons van bewust dat de bijeenkomst en de
daaropvolgende rapportage niet tot doel heeft om
concrete beleidskeuzes te maken voor de komende
tijd, maar om na te denken over verkenningen en
scenario’s voor de (verre) toekomst. Helaas hebben
wij gemerkt dat hierbij de ruimtelijke toekomst de
meeste aandacht kreeg.
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3. CONCLUSIE
Het was een bijzonder jaar, waarin we moesten
wennen aan onze nieuwe status.
En de nieuwe leden hadden uiteraard tijd nodig om
zich in te werken. Bovendien hadden we te maken
met een nieuw college. Daardoor waren er veel
minder adviesaanvragen dan gebruikelijk.
We waren minder gelukkig met het feit dat, afgezien
van onze geaccepteerde inbreng bij consultaties,
onze adviezen maar ten dele gehoor vonden bij
het college. Hierboven hebben we al aangegeven
dat dat met name betrof de meetbaarheid van
doelstellingen en de daarop gerichte evaluaties.
We hebben gewerkt aan verbeterde verhoudingen
met het college. We zijn tevreden met de huidige
situatie van overleg en wederzijds begrip. We
vertrouwen erop dat we dat zo kunnen voortzetten.
We zullen in 2020 met de voltallige Participatieraad
ons blijven inzetten voor onze inwoners die zorg en
ondersteuning van de gemeente nodig hebben.

Contact
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de
samenstelling van de Participatieraad, de
adviezen die wij in 2019 hebben uitgebracht en
de antwoorden van het college op deze adviezen,
de agenda’s en verslagen van vergaderingen en
de aandachtsgebieden verwijzen wij u naar onze
website
www.particpatieraadhaarlemmermeer.nl. Hier kunt
u, indien gewenst, ook een signaal achterlaten.
Ook kunt u via
participatieraad@haarlemmermeer.nl contact
opnemen met onze ambtelijk secretaris, mevrouw
Ineke van Dijk.
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Bijlage 1
Beleidsterreinen
Wmo 2015

Jeugdwet/passend onderwijs

Participatiewet

Overkoepelend
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Onderwerpen
–

Doelgroepenvervoer/Regiorijder

–

Stevige sociale basis

–

Digitale en sociale inclusie

–

Bereken uw recht

–

Personen met verward gedrag

–

Meerteam (samenstelling en werkwijze)

–

Herstelacademie

–

Eenzaamheid

–

Eigen bijdrage WMO

–

WMO hulmiddelen(centrum)

–

Bescherming persoonsgegevens

–

Omgevingswet in relatie tot gezondheid

–

Stigmatisering

–

Veilig thuis

–

Autisme Informatiecentrum

–

Doordecentralisatie maatschappelijke opvang

–

Meer voor elkaar

–

Clientondersteuning

–

Passend onderwijs

–

Beschermingstafel

–

Jeugdzorg

–

Banenafspraak

–

Beschut werk

–

Werk en inkomen

–

AM Match

–

Migrantenspreekuur

–

Stichting leergeld

–

Klantervaringen Participatiewet

–

Stichting leergeld

–

Voedselbank

–

Coalitieakkoord

–

Sollicitatieprocedure nieuwe leden

–

Werkplan en rooster van aftreden

–

Beschermd wonen/wonen met zorg

–

Sociale woningbouw

–

Vernieuwing woonruimteverdeling

–

Woonvisie

–

Ouderenzorg

–

Dementie

–

Informele zorg en vrijwillige inzet

–

Ervaringsdeskundigheid

–

Onafhankelijke Cliënt ondersteuning

–

Transformeermonitor

–

Koers 2.0 Sociaal Domein Haarlemmermeer

–

Website Participatieraad Haarlemmermeer

–

Voorjaarrapportage

–

Transformeermonitor

–

Ombuigingen Sociaal Domein

–

Bescherming persoonsgegevens (AGV)

–

Aanscherpen contacten dorps- en wijkraden

–

Gesprek rekenkamercommissie
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