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 Leden Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 

 

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 31 mei 2021  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie MS Teams  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 06 81550558 20 mei 2021 
Bijlage(n) Diverse  

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

 

2. Presentatie Stevige Sociale Basis 
Presentatie van de resultaten van het programma 'Samenwerken aan een Stevige 
sociale basis' 2019/2020 en het plan voor 2020/2021 door Vivienne Otte en Caroline 
van de Vijver-Guldenmund 

 

3. Verslag vergadering 19 april 2021 
Ter vaststelling. 
 

4. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse, 
Assia Naím, Nathalie Hink, Mieke Kramer)  
Terugkoppeling van het gesprek van 27 mei met de directie van de  
gemeente. 
 

b. Werkgroep Wonen met Zorg  
(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop, 
Ernst Groot, Ellie van Dijck, Astrid Jelierse)  
Terugkoppeling van het gesprek met het management Wonen van de 
gemeente van 29 april 2021 (verslag bijgevoegd) 
 

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. 
1. Terugkoppeling van het gesprek met de beleidsadviseur Werk en 
Inkomen van 22 april 2021 (zie bijlage).  
2. Zie bijgevoegd artikel van 25 februari 2021 (Vu biedt gratis 
menstruatieproducten aan). Naar aanleiding van dit artikel heeft de 
secretaris navraag gedaan bij de gemeente over het gratis verstrekken 
tampons en maandverband door voedselbank: De gemeente gaat dit 
niet verstrekken, de voedselbank wil deze best aan voedselpakketten 
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toevoegen maar is afhankelijk van het aanbod van supermarkten.  
Willen we hier nog actie op ondernemen? 
3. Zie bijgaande opmerkingen over de schuldhulpverlening van de 
Plangroep. De secretaris heeft de opmerkingen voorgelegd aan de 
beleidsadviseur werk en inkomen die met het voorstel kwam om op 
korte termijn een afspraak in te plannen met hem en de Plangroep. De 
secretaris zal hiervoor het initiatief nemen 
  

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). 
Terugkoppeling door de trekker van de werkgroep van een bijeenkomst 
van 27 mei tussen mensen uit de zorg en speeltuinverenigingen om met 
elkaar te bespreken wat men voor elkaar kan betekenen. 
 

f. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ineke van der Geest, Inge 
Rebergen-Smit, Ann Thiebosch) 
* Terugkoppeling van de netwerklunch Badhoevedorp van 20 mei 2021 
over eenzaamheid (verslag bijgevoegd).  
* De (aangepaste) dialoognota ouderenzorg is aangeboden aan de 
tweede kamer (29 april 2021) en terug te vinden op ons intranet bij de 
werkgroep eenzaamheid. De secretaris heeft de nota doorgestuurd naar 
de verantwoordelijk beleidsadviseur binnen de gemeente. 
 

g. Werkgroep inburgering 
(Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, Henri Popelier, Hans van 
den Boogert, Ellie van Diick, Assia Naim). 
De beantwoording van het advies wordt nagezonden (18 mei in B&W). 
 

h. Werkgroep gezondheidsbeleid  
* Het definitieve lokale preventieakkoord 2021-2024 “Gezond en Meer” 
is terug te vinden op ons intranet bij de werkgroep gezondheidsbeleid. 
* De trekker van de werkgroep zal aan de verantwoordelijk 
beleidsadviseur navragen in hoeverre inwoners zijn en worden 
betrokken bij (de uitwerking van) het preventieakkoord. 
 

i. Werkgroep Werk en Inkomen 
(Ann Thiebosch, Anne Emde, Gert van Nieuwkoop, Dick Schaap, Henri 
Popelier) 
Stand van zaken bespreken. 
 

j. Werkgroep GGZ 
(Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, Inge Rebergen-Smit, Dick 
Schaap, Jose van Beurden) 
Stand van zaken bespreken. 
 
 

 
 
5. Participatietrajecten        
   
5.1. Bespreekpunten 
a. Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR 
De notitie over het verhogen van de betrokkenheid van inwoners bij het werk van de PR is 
bijgevoegd. De huiswerkopdracht zal besproken worden: 
Ten behoeve van het vergroten van de participatie van onze doelgroepen hebben we tijdens 
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onze vergadering van 19 april met elkaar afgesproken dat iedere werkgroep een notitie 
maakt waarin het volgende wordt verwerkt: 

• Inventariseer welke inwoners en doelgroepen op het eigen beleidsterrein (zie bijlage 
voor overzicht actuele beleidsterreinen) relevant zijn om input bij op te halen.  

• Benoem welke media het beste gehanteerd kunnen worden om bekendheid te 
geven aan het werk van de werkgroep, zodat inwoners, groepen en organisaties die 
baat of last hebben van dit beleid ook spontaan de werkgroep kunnen contacten.  

Bijgevoegd de bijdragen van de verschillende werkgroepen. 
Te bespreken welke doublures gaan we elimineren, en wie gaat dat doen?  
 
b. Toeslagenaffaire Kinderopvang 
Naar aanleiding van bijgevoegd artikel van 7 mei uit het AD waarin wordt beschreven dat de 
gemeente Rotterdam de schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire overneemt 
heeft de secretaris navraag gedaan of Haarlemmermeer dit ook van plan is. 

De volgende stappen zijn inmiddels door de gemeente ondernomen: 

 

• De gemeente heeft de NAW gegevens ontvangen van de belastingdienst van de 
gedupeerden in Haarlemmermeer (er is een collegebesluit geweest over de 
uitwisseling van gegevens met de belastingdienst) 

• Het betreft 312 gedupeerden die allemaal een brief hebben ontvangen waarin de 
gemeente hulp aanbiedt (de brief is bijgevoegd) 

• Er zijn ongeveer 30 gedupeerden die hierop hebben gereageerd 

• Deze maand wordt met deze mensen gesproken 

• Dan kan de hulpvraag inzichtelijk worden gemaakt en kan de gemeente beslissen 
wat de vervolgstappen zijn 

 
Ook bijgevoegd de reactie van de VNG op het initiatief van Rotterdam. 
 
c. Voorstel agenda bestuurlijk overleg 
Op 2 juni heeft de voorzitter een overleg met de directie van het Sociaal Domein (directeur 
Terry van der Steen en clustermanager Astrid Bruin). 
Eind juni zal een overleg met de wethouders Rip en Sidali worden ingepland. 
Voorstel voor de agenda voor dit bestuurlijk overleg (agenda directieoverleg is van gelijke 
strekking): 
 
1.  ontwikkelingen sociaal domein 
 
2.  ombuigingen en tekorten sociaal domein 
 
3.  handreiking regionaal beleid ( 23.3.21 ) 
 
4.  jaarverslag 2020 
 
Voorstel van de voorzitter voor de delegatie: 
Erik Wels, Ellie van Dijck, secretaris en voorzitter. 
 
Zijn er nog aanvullingen op de agenda en gaat iedereen akkoord met de delegatie? 
 
d. Planning adviesaanvraag concept nota Mantelzorg 
Zie bijgaande mail. Graag voorstel voor tijdschema bespreken. 
 
5.2 Terugkoppelingen 

1. Online-Actualiteitencollege Family Finding - 11 mei 2021 (verslag bijgevoegd) 
2. Online Werksessie Informele zorg Vrijwillige inzet: Samen Sterk en in balans door 

co-creatie en omdenken – 18 mei 2021 (verslag wordt nagezonden) 
 
 
6. Rondvraag 
 
7. Sluiting 


