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Verslag van Participatieraad Haarlemmermeer 
Vergaderdatum 19 april 2021 

Aanwezig Jose van Beurden, Ellie van Dijck, Ineke van der Geest, Ernst Groot, George Hille (voorzitter), 

Gert van Nieuwkoop, Ton van Poeteren, Henri Popelier, Inge Rebergen-Smit, Dick Schaap, 

Erik Wels, Erik de Winter, Bram Roelofsen, Mieke Kramer, Assia Naim, Ann Baarsen-

Thiebosch, Anne Emde, Astrid Jelierse, Nathalie Hink, Nancy Cornelisse 
Afwezig Hans van den Boogert 

Verslaglegging Ineke van Dijk (secretaris) 
  

   Onderwerp Actie 

1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij 
feliciteert de secretaris met haar 50e verjaardag en er wordt uitbundig gezongen. 
 

 

2. 
.  
 
 

Verslag vergadering 22 maart 2021 

* Aan de werkgroep gezondheidsbeleid Ann Thiebosch toevoegen. 

* Ernst Groot verwijderen uit de werkgroep Wonen/Wonen met Zorg 
* Punt 3f: werkgroep Eenzaamheid ouderenzorg: De voorzitter van de werkgroep 
geeft aan dat men zeer te spreken is over wat er het afgelopen jaar gerealiseerd 
is.  
* Punt 6: Vanavond vindt een webinar plaats over participatieve democratie. 
Woensdag 31 maart is hier een discussie over. Het gaat over hoe burgers meer te 
betrekken bij beleid.  
* Punt 2/4/5/6/13/15/16 en 17 kunnen van de actielijst af. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris 

3.  
 
 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, 
Astrid Jelierse, Assia Naím, Nathalie Hink, Mieke Kramer)  
Omdat binnen de gemeente een aantal wisselingen op 
posities voor Jeugd heeft plaatsgevonden heeft de 
gemeente gevraagd om het gesprek met de 
verantwoordelijken voor Jeugd binnen de gemeente uit te 
stellen. Afgesproken wordt dat de secretaris toch een 
afspraak plant op korte termijn. Uitgangspunt is 
kennismaking, maar ook de agenda zal aan de gemeente 
worden verstrekt om duidelijk te maken hoe bezorgd en 
betrokken de Participatieraad is. 
Tijdens het gesprek zal ook de zorg over bezuinigingen 
worden geuit. De voorzitter zal deze zorgen ook 
meenemen in het bestuurlijk overleg met wethouders. Met 
in het achterhoofd dat gesubsidieerde instellingen een 
brief hebben ontvangen over bezuinigingen voor dit jaar en 
een aankondiging dat er volgend jaar nog meer bezuinigd 
moet worden. 
 

b. Werkgroep Wonen/Wonen met Zorg 

 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
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De secretaris zal op korte termijn een afspraak inplannen met 
het management Wonen van de gemeente. 
 
c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief 

beschut werk)  (Henri (trekker), Gert van Nieuwkoop, 
Hans van den Boogert,, Ernst Groot, Dick Schaap, Anne 
Emde, Erik Wels, Nancy Cornelisse. 
Het gesprek met de beleidsadviseur Werk en Inkomen is 
gepland op 22 april. De definitieve notitie is door de 
secretaris aan hem verstrekt.  
De trekker van de werkgroep zal bij de gemeente Utrecht 
navragen wat de stand van zaken is van het voornemen 
om meer vaart de zetten achter de start van de 
schuldregeling. Met coronasanering werkt de gemeente 
Utrecht ernaar toe om binnen 2 maanden (in plaats van 
gebruikelijk 11 maanden een afkoopvoorstel voor alle 
schuldeisers te doen. 

d. Werkgroep Veilig thuis 
(Ellie van Dijck(trekker), Bram Roelofsen, Erik de winter, 
Gert van Nieuwkoop, Nathalie Hink en Nancy Cornelisse) 
De werkgroep blijft de ontwikkelingen op afstand volgen. 

e. Werkgroep inclusie  
(Ellie van Dijck (trekker), Ineke van der Geest, Inge 
Rebergen-Smit, Henri Popelier Ann Thiebosch).  
 

De Participatieraad is tevreden met de reactie van het 
college op het advies over het speelruimte plan. Het plan 
en het advies+ antwoord van de PR wordt nu ter 
bespreking doorgestuurd naar de gemeenteraad. De 
trekker van de werkgroep zal als blijk van waardering een 
korte reactie op het antwoord op het advies geven aan de 
verantwoordelijk beleidsadviseur. 
Op 27 mei zal de trekker van de werkgroep deelnemen 
aan een bijeenkomt tussen mensen uit de zorg en 
speeltuinverenigingen om met elkaar te bespreken wat 
men voor elkaar kan betekenen. 
 
Doelgroepenvervoer valt niet onder de werkgroep inclusie. 
We hebben besloten nu alleen deel te nemen aan de 
klankbordgroep regiovervoer. Volgend jaar als de nieuwe 
aanbesteding start dan zullen we een nieuwe werkgroep 
vormen die zich op voorbereiding op advisering kan 
richten. 

 
f. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 

(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ineke van der 
Geest, Inge Rebergen-Smit, Ann Thiebosch) 
De werkgroep houdt in de gaten of er concrete zaken zijn 
die de werkgroep kan oppakken. Afgesproken is om eens 
in de twee manden bij elkaar te komen. 
Een lid van de werkgroep heeft de vraag bij Meerwaarde 
uitgezet wat er allemaal voor activiteiten worden 
georganiseerd rondom eenzaamheid. De trekker van de 
werkgroep benadrukt dat de netwerkbijeenkomst 
Badhoevedorp van 20 mei over eenzaamheid een 
uitgelezen kans is voor de werkgroep om meer te horen 
over de aanpak van eenzaamheid in Haarlemmermeer. 

g. Werkgroep inburgering 
(Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, Henri 
Popelier, Hans van den Boogert, Ellie van Dick, Assia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trekker wg 
armoede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lid werkgroep 
Eenzaamheid 
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Naim). 
We zijn in afwachting van de reactie van het college op het 
advies. 
Een lid geeft aan dat het mooi is om te vermelden dat de 
regiomanager west-midden van vluchtelingenwerk vertelde 
dat hij zeer tevreden is over de samenwerking met 
Haarlemmermeer. Hij wordt actief betrokken bij het 
voorstel dat er ligt. 

h. Werkgroep gezondheidsbeleid 
(Erik de Winter (trekker), Bram, Ineke en Mieke) 
Er is besloten om prioriteit te geven aan het schijven van de 
preventienota voor Haarlemmermeer om in aanmerking te 
kunnen komen voor de gelden die hiervoor door het rijk 
beschikbaar worden gesteld. 
De PR heeft inmiddels op het tweede concept gereageerd. 
Uitdagingen zijn: 
* maak het beleid duurzaam, zorg dat je dit beleid lang kunt 
voeren 
* de nadruk ligt vooral op partijen vanuit de zorg en de sociale 
sporthoek, laat ook bedrijfsleven en detailhandel meedenken 
en meewerken aan gezonde leefomgeving 
* de grote olifant waar omheen gelopen wordt is het milieu.  
 
Een lid brengt in dat bij het project “de gezonde wijk” in 
Rijsenhout veel is bedacht door professionals maar dat er na 
anderhalf jaar met nog geen enkele inwoner is gesproken. 
Haar vraag is in hoeverre inwoners worden betrokken bij deze 
preventienota. De trekker van de werkgroep zal dit punt 
inbrengen in het eerstvolgende overleg met beleidsadviseurs. 
 
Tot donderdag 22 april kunnen leden reageren op de preventie 
nota daarna zal de reactie van de PR worden verzonden aan 
de beleidsadviseurs. 
 
i. Werkgroep Werk en Inkomen 
(Ann Thiebosch, Anne Emde, Gert van Nieuwkoop, Dick 
Schaap, Henri Popelier) 
Ann Thiebosch is gevraagd om trekker te worden van de 
werkgroep Werk en Inkomen. Ze is zich aan het inlezen. 
 
j. Werkgroep GGZ 

(Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, Inge Rebergen-
Smit, Dick Schaap, Jose van Beurden)  
In de vergadering van mei zal de werkgroep een notitie 
agenderen met vragen aan ambtenaren over de stand van 
zaken betreffende personen met verward gedrag. De 
secretaris zal een eerste online vergadering plannen voor 
de werkgroep. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trekker werkgroep 
gezondheidsbeleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Participatietrajecten 
4.1. Bespreekpunten 
a. Gevraagd advies Tonk  
Het advies en de reactie van het college op het advies zijn reeds in jullie bezit en 
terug te vinden op de website onder “adviezen”. Omdat de PR op een aantal 
punten niet tevreden is heeft de voorzitter een mail aan wethouder Rip gestuurd. In 
grote lijnen komt het antwoord van de wethouder er op neer dat er ruimhartig met 
de regeling wordt omgegaan. Het onderwerp Tonk staat ook op de agenda voor 
het overleg van de werkgroep armoede met de gemeente. Besloten wordt om dit 
gesprek af te wachten. 
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b. Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR 
 
Besloten wordt dat iedere werkgroep voor zich uitvoering geeft aan de voor de 
werkgroepen geformuleerde opdrachten, deze intern bespreekt en het resultaat 
hiervan vastlegt op 1 A4-tje.  
Dit A4-tje kan dan gepresenteerd in de vergadering van de Participatieraad op 31 
mei a.s. (aanlevering van de notitie uiterlijk woensdag 19 mei per mail bij de 
secretaris). Deze presentaties kunnen voor werkgroepen aanleiding zijn hun A4-
tje bij te stellen en tevens kan vastgesteld worden waar mogelijk doublures in 
doelgroepen zijn. In de vergadering van 28 juni kan dan definitief besloten en 
vastgelegd worden welke groepen/individuen/organisaties door wie benaderd en 
gevraagd worden input te leveren en op welke onderwerpen.  
 
De voorzitter zal eind deze week, begin volgende week als voorbeeld de bijdrage 
over overkoepelende onderwerpen met de werkgroepen delen. 
 

c. Jaarverslag 2020 
De secretaris zal de opmerkingen verwerken en het Jaarverslag voorleggen aan 
het college en gemeenteraad en versturen naar onze relaties, HC nieuws en het 
Witte Weekblad. 
Het betreft alleen het jaarverslag, het werkplan 2021/2022 zal in 
concept in de vergadering van juni worden behandeld, zodat het in het najaar naar 
wethouders en college kan worden verzonden. 
 
 
4.2. Stand van zaken 
a. Handreiking proces regionaal beleid en advisering door de Participatieraad 
Haarlemmermeer 
De handreiking is vastgesteld en is door de voorzitter op 23 maart aan de directie 
verstuurd. In mei zal een directieoverleg worden ingepland en in juni zal een 
overleg met wethouders Sociaal Domein worden gepland. De notitie over 
advisering op regionaal beleid is dan 1 van de agendapunten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
werkgroepen 
 
 
 
 
 
 
voorzitter 
 
 
 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

5.Terugkoppelingen 
a) Actualiteitencollege “Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)” van de 

kenniswerkplaats Jeugd  van de Hogeschool InHolland d.d. 23 
maart 2021 (verslag bijgevoegd) 
Voor kennisgeving aangenomen. 

b) Webinar GGD Kennemerland geen stress bij jeugd, of toch wel? 
Van 6 april 2021 (verslag bijgevoegd)  
Dit is een mooie aanvulling op de onderwerpen voor overleg voor 
de werkgroep Jeugd.  

c) De webinar ‘Wet inburgering: wat betekent dit voor gemeenten en 
voor de lokale samenleving?’ Door de Koepel op woensdag 7 april 
2021. 
de stukken zijn terug te vinden op ons intranet onder werkgroep 
inburgering. 
Er is geen verslag gemaakt omdat er een duidelijke presentatie is 
bijgevoegd en omdat veel van het besprokene al in de notitie van 
de gemeente staat. 

d) Klankbordgroep Doelgroepenvervoer van 12 april 2021 
Er wordt binnen de klankbordgroep een commissie toekomst 
regiovervoer gevormd. Met het oog op de verkiezingen en de 
aanbesteding. Hopelijk is in de zomer duidelijk wat het project 
precies behelst. De stukken zijn vertrouwelijk. Een lid van de PR 
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neemt deel aan de werkgroep met een ander lid dat op de 
achtergrond meelleest en adviseert. 

 
 

6. 
 
 

Rondvraag 
* onderzoeksbureau JB Lorenz voert in opdracht van de Rekenkamercommissie 
een onderzoek uit naar de tekorten in de Jeugdhulp in Haarlemmermeer. De 
secretaris zorgt dat de stukken aangaande het Sociaal Domein worden verspreid 
binnen de PR (intranet). Dit zodat de PR eventueel richting college advies kan 
geven. 
* De bijeenkomst over participatieve democratie tussen inwoners (dorps- en 
wijkraden) en gemeenteraad was teleurstellend en de opbrengst was gering. Men 
heeft geen handvatten of antwoorden op vragen gekregen. Het ging over 
incidenten of over algemeenheden. Gebleken is weer dat er grote verschillen zijn 
tussen dorps- en wijkraden in de gemeente en dat er veel oud zeer zit bij de dorps- 
en wijkraden. 
 
 
 

 
 

7. 
 
 

Afsluiting 
De voorzitter sluit om 15.21  uur de vergadering met dank voor de inbreng en de 
aanwezigheid 

 

 
Actielijst  
 

1. 
 

25-01-21 Afspraak inplannen met management Wonen 
voor de werkgroep Wonen/Wonen met Zorg 

Op korte termijn// 
secretaris 

2. 
 
 

15-02-21 Navragen hoeveel niet/anders gemotiveerden er 
in het uitkeringsbestand van Haarlemmermeer 
zitten 

secretaris 

3. 
 
 
 

15-02-21 De secretaris zal op korte termijn een afspraak 
inplannen met de voorzitter van de voedselbank. 

Secretaris 

4. 
 
 
 

15-02-21 In september zullen de lijst met werkgroepen en 
de lijst met aandachtsgebieden opnieuw worden 
geagendeerd. 

Secretaris 

5. 
 

15-02-21 Stuur het jaarverslag (in april in concept op de 
agenda) naar HC nieuws en Witte Weekblad. 
 

Secretaris 

6. 
 
 
 
 
 
 

15-02-21 Besloten wordt om de beleidsadviseur de 
komende drie maanden de tijd te geven om zich 
nader te oriënteren in welke mate diverse 
organisaties in Haarlemmermeer samenwerking 
hebben gezocht. In juni komt het punt terug op 
de agenda 

secretaris 

7. 
 

15-02-21 Over drie maanden zal de secretaris de stand 
van zaken nog een keer peilen betreffende het 
alarmnummer niet accuut 
 

secretaris 

8. 
 
 
 
 
 

01-04-21 De werkgroep armoede zal contact zoeken met 
de voedselbank en bespreken of zij een 
anonieme steekproef willen doen onder een 20 
tal klanten die al meer dan twee jaar 
ingeschreven staan. De achterliggende vraag is 
waarom mensen zo lang klant zijn en wat er 
moet gebeuren zodat mensen niet meer 
afhankelijk van de voedselbank zijn. 

werkgroep armoede 
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Het doel is om als neutraal kritische 
buitenstaander naar situatie te kijken en wellicht 
een aantal patronen te ontdekken 

9. 
 
 
 
 
 

22-03-21 Eind dit jaar/begin volgend jaar vragen we de 
beleidsadviseurs werk en inkomen om een 
nieuwe presentatie met de actuele situatie van 
de ontwikkelingen gedurende 202, en zullen we 
vragen hoe de ontwikkelingen binnen de D 
groep zijn (mensen met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt de zogenaamde “betonnen 
groep”.) 

secretaris 

10 19-04-21 Een lid van de werkgroep armoede vraagt bij de 
gemeente Utrecht na of hun voornemen om 
meer vaart te zetten achter de start van 
schuldsanering (na 2 maanden, ipv na 11 
maanden) gerealiseerd is. 

Lid wg armoede 

11. 
 
 

19-04-21 Een lid vraagt na welke activiteiten Meerwaarde 
organiseert omtrent eenzaamheid 

Lid wg eenzaamheid 

12. 
 
 

19-04-21 De trekker van de werkgroep gezondheidsbeleid 
vraagt na in hoeverre inwoners betrokken 
worden bij de totstandkoming van het preventief 
gezondheidsbeleid 

Trekker wg 
gezondheidsbeleid 

13. 
 
 

19-04-21 Notitie op 19 mei betreffende verhogen 
betrokkenheid inwoners bij werk PR. 
De voorzitter verspreid zijn bijdrage eind april ter 
illustratie onder de leden  

Werkgroepen 

14. 
 
 

19-04-21 Inplannen directieoverleg in mei en bestuurlijk 
overleg in juni 

secretaris 

 
 


