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 Leden Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 

Nazending 

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 29 juni 2021  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie MS Teams  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 06 81550558 24 juni 2021 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening 
De vergadering zal worden gehouden in de Raadzaal. 

 

2. Verslag vergadering 31 mei 2021 
Ter vaststelling. 
 

3. Presentatie Stevige Sociale Basis (bijlagen)  14.00 uur 
Door Vivienne Otto en Caroline de Vijver 
 

4. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse, 
Assia Naím, Nathalie Hink, Mieke Kramer)  
* In de brief van 16 april is sprake van het beschikbaar stellen van een 
budget voor eenzaamheid onder ouderen, is dit budget ook voor 
jongeren bedoeld? Een lid van de werkgroep zal dit navragen. 
* De secretaris zal elk kwartaal een gesprek tussen werkgroep Jeugd 
en directie Jeugd van gemeente inplannen 
* Artikel Volkskrant van 2 juni 2021 “Eerst fors geld investeren, dan 
bezuinigen” bijgevoegd. 
* Bericht van 3 juni 2021 van NOS over extra gelden Jeugdzorg 
bijgevoegd. 
 

b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg  
(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop, 
Ellie van Dijck, Astrid Jelierse)  
Stand van zaken bespreken. 
 

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. 
* Terugkoppeling van het gesprek met de Voedselbank van 3 juni 2021  
Nazending: verslag + intakelijst 
* Mailwisseling toeslagenaffaire over actiever en gerichter benaderen 
gedupeerden. De mail aan de gemeente is bijgevoegd, er is nog geen 
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antwoord binnen. Tijdens het bestuurlijk overleg met wethouders is 
dezelfde vraag gesteld. Wethouder Rip heeft aangegeven dat  
hij het advies om mensen nog wat gerichter te benaderen snapt, maar 
dat er geen capaciteit is om dit te doen. Inmiddels hebben ongeveer 
100 gedupeerden zich gemeld, en vindt een gesprek plaats met een 
ieder van hen. Er is veel aandacht aan besteed in de media, er is een 
meldpunt ingericht en er is een brief verzonden. 
* Resultaten overleg Plangroep en gemeente: Het gesprek vindt plaats 
op 28 juni, tijdens de vergadering zal alvast een mondeling 
terugkoppeling worden gegeven. Het verslag volgt later. 
* 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 
toevoegen maar is afhankelijk van het aanbod van supermarkten.  
Willen we hier nog actie op ondernemen? 
* nazending: Artikel NOS over onwetendheid over recht op bijstand. 
 

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  
tussen mensen uit de zorg en speeltuinverenigingen om met elkaar te 
bespreken wat men voor elkaar kan betekenen. De vergadering is 
uitgesteld.  
 

f. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ineke van der Geest, Inge 
Rebergen-Smit, Ann Thiebosch) 
Stand van zaken bespreken. 
Nazending: Bijgevoegd het verslag van de initiatiefgroep communicatie 
eenzaamheid. 
 

g. Werkgroep inburgering 
(Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, Henri Popelier, Hans van 
den Boogert, Ellie van Diick, Assia Naim). 
Antwoord van het college op het advies inburgering bespreken (bijlage). 
Zijn er nog vervolgacties nodig? 
 

h. Werkgroep gezondheidsbeleid  
(Erik de Winter (trekker), Bram Roelofsen, Ineke van der Geest, Mieke 
Kramer) 
Stand van zaken bespreken. 
 

i. Werkgroep Werk en Inkomen 
(Ann Thiebosch, Anne Emde, Gert van Nieuwkoop, Dick Schaap, Henri 
Popelier) 
Mondelinge terugkoppeling van de eerste bijeenkomst van 24 juni. Het 
verslag volgt. 
 

j. Werkgroep GGZ 
(Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, Inge Rebergen-Smit, Dick 
Schaap, Jose van Beurden) 
Terugkoppeling van de eerste bijeenkomst van 16 juni. 
* Bijgevoegd ons ongevraagd advies en de reactie op ons advies uit 
2019. 
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* Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep van 16 juni 2021. 
* Ter bespreking: Concept brief evaluatie personen met verward gedrag 
 
 
 

k. Transformeermonitor 
* Mondelinge terugkoppeling van de informatieve raadsessie van 10 
juni.  
* Op 22 juni vindt ambtelijk overleg plaats met de werkgroep. De 
werkgroep zal aandacht besteden aan analyse van de gegevens en een 
actieplan.  
Nazending: 
Zie bijgaand verslag. 
 

In het gesprek is in ieder geval duidelijk geworden hoe de TMM 

gebruikt wordt door onze gesprekspartners: niet als beleidsevaluatie 

maar als gespreksdocument voor intern en extern. Daar worden de 

analyses gemaakt, geëvalueerd en geïnterpreteerd.  

 

De werkgroep wil graag het volgende bespreken:  gaan we mee in het 

gegeven dat het geen beleids evaluatiedocument is maar een 

gespreksdocument. En kunnen we het vervolg / de voortgang 

monitoren in onze gesprekken op werkgroepniveau. De meeste thema’s 

uit de TMM hebben we inmiddels belegd in werkgroepen. Ter 

voorkoming dat we jaarlijks met dezelfde reacties/adviezen komen. 
 
* resultaat gesprek met wethouders over dit onderwerp 

 
 
 
5. Participatietrajecten        
   
5.1. Bespreekpunten 
a. Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR (bijlage) 
Nazending: De bijdrage van de werkgroep Jeugd. 
Vervolgacties bespreken aan de hand van bijgaande notitie. 
 
b. Evaluatie Participatieraad (bijlage) 
Ter bespreking. 
 
c. Werkplan 2021/2022 en rooster van aftreden (bijlagen) 
Bespreken van het concept werkplan en het rooster van aftreden. 
 
5.2 Stand van zaken 
a. Ongevraagd advies ombuigingen 
* Zie bijlage. In afwachting van een reactie van het college. De bijbehorende stukken zijn 
terug te vinden op ons intranet. 
* terugkoppeling van de bespreking in de gemeenteraad op 10 juni 
 
b. Planning adviesaanvraag concept nota Mantelzorg  
Naar verwachting zal de adviesaanvraag in oktober aan de PR worden verzonden. 
 
c. Stand van zaken landelijk alarmnummer personen met verward gedrag 
Mailwisseling bijgevoegd 
 
d. Stand van zaken samenwerking organisaties wijkverpleging 
Mailwisseling bijgevoegd. 
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e. Overzicht van reacties dorps- en wijkraden 
De secretaris heeft nagevraagd wie de contactpersoon voor het Sociaal Domein is binnen de 
dorps- en wijkraden. 
 
5.2 Terugkoppelingen 
a. Directieoverleg van 2 juni 2021 (verslag bijgevoegd)  
b. Bestuurlijk overleg van 23 juni (agenda bijgevoegd) 
c. Online inspiratiebijeenkomst voor ambtelijk secretarissen sociaal domein’ van dinsdag 15 
juni. Mondelinge terugkoppeling. 
 
 
6. Rondvraag 
 
7. Sluiting 
Het jaarverslag 2020 is gereed. Er zal een papieren versie ter vergadering worden 
uitgedeeld.  


