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Voor u ligt het jaarverslag van de Participatieraad 
van Haarlemmermeer over 2020. Net als voor 
iedereen in de wereld was dat jaar, door de corona 
crisis en alle beperkingen, een buitengewoon 
ongemakkelijk jaar. We hebben enkele keren op het 
raadhuis kunnen vergaderen. Deels deden we dat 
verder per mail. En deels via MS Teams. Daarmee 
werd de interactie tussen leden erg beperkt. 
Ook de afstemming met medewerkers van de 
gemeente verliep hierdoor minder soepel dan we 
wederzijds graag zouden willen.

Er is alle reden om tevreden te zijn met de 
koerswijziging die we in 2019 hebben ingezet met 
de instelling van werkgroepen. Leden hebben 
daarin hun draai gevonden. En het werk kan 
effectiever en intensiever worden opgepakt. 

Begin 2020 hebben we een deel van de 
vacatures kunnen vervullen. En eind 2020 zijn we 
erin geslaagd nog zeven nieuwe leden aan te 
trekken. Daardoor kwam per 1 januari 2021 de 
Participatieraad voor het eerst op volle sterkte. 
Wij denken dat we, binnen onze mogelijkheden, de 
belangen van inwoners in het Sociaal Domein goed 
hebben kunnen behartigen.

Dank gaat uit naar alle leden voor hun inzet, 
inbreng, samenwerking en betrokkenheid. En dank 
gaat uit naar het college en de ambtenaren voor 
hun samenwerking.

Veel leesplezier. Reacties zijn welkom bij onze 
secretaris.

George Hille
voorzitter

VOORWOORD

Fotografie: Danny de Casembroot, molen de Eersteling
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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 heeft een onafhankelijk 
voorzitter en 20 leden en is zoveel mogelijk 
beleidsmatig ingesteld. 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 Participatieraad heeft bij een evaluatie van haar 
werkwijze in januari 2020 besloten tot het instellen 
van verschillende werkgroepen die zich gevraagd en 
ongevraagd richten op onderwerpen die aandacht 
verdienen. De ervaringen met deze werkwijze zijn 
positief.

De volgende werkgroepen zijn in 2020 
geformeerd: Jeugd, Wonen met Zorg, Armoede 
en Arbeidsparticipatie, Geweld hoort nergens 
thuis, Sociale en digitale inclusie, Eenzaamheid/
ouderenzorg en Inburgering. 
Ook heeft de Participatieraad in de loop van 2020 
geconstateerd dat de verdeling in een beleids- en 
een praktijkvleugel niet gebracht heeft wat men 
oorspronkelijk had gedacht. Daarom hebben we bij 
het zoeken naar nieuwe leden in oktober 2020 meer 
nadruk gelegd op de beleidsmatige inbreng.

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)

1. PARTICIPATIERAAD

Foto: Shutterstock.com



Jaarverslag participatie 2020 5

De coronacrisis was de overheersende factor in 
2020. Vanaf maart moest de Participatieraad digitaal 
gaan vergaderen en ook alle andere gesprekken 
vonden digitaal plaats. De interactie veranderde. 
Dit was enorm wennen en maakte het werk niet 
altijd makkelijk. Toch kijkt de Participatieraad terug 
op een jaar waarin zij, binnen haar mogelijkheden, 
een positieve bijdrage heeft kunnen leveren voor 
de kwetsbare inwoners van Haarlemmermeer. In 
februari heeft de Participatieraad vijf nieuwe leden 
benoemd. Het was een uitdaging om deze nieuwe 
leden op een gedegen manier in te werken, maar 
het is gelukt!

In  2020 heeft de Participatieraad haar werkwijze 
aangepast. De Participatieraad is overgegaan tot 
het werken met werkgroepen. Dit is goed bevallen. 
De leden van de werkgroepen kunnen door deze 
werkwijze de ontwikkelingen op een onderwerp 
langere tijd blijven volgen zodat een verdiepingsslag 

mogelijk is. Daarbij is de Participatieraad blij dat 
zij steeds vaker vroeg in het beleidsproces wordt 
betrokken. Dit alles heeft een positief effect op het 
gedegen afwegen van adviezen.

De Participatieraad heeft tevens geconstateerd dat 
de verdeling in een beleids- en een praktijkvleugel 
niet gebracht heeft wat men oorspronkelijk 
had gedacht en heeft daarom besloten van 
deze verdeling af te zien. De indeling in een 
praktijkvleugel en een beleidsvleugel is destijds 
ontstaan doordat de gedachte bestond dat er twee 
soorten leden gezocht zouden moeten worden: 
die met veel (eigen) ervaring uit de praktijk en 
mensen die goed zijn in het schrijven van adviezen 
en zich blijven informeren over de ontwikkelingen 
op diverse beleidsterreinen. In de praktijk van het 
werken met deze bezetting is gebleken dat de 
inbreng van de praktijkvleugel minder groot is dan 
destijds was verwacht en beoogd. Daarom heeft 

2. TERUGBLIK 2020
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de Participatieraad bij het zoeken naar nieuwe 
leden in oktober 2020 meer nadruk gelegd op de 
beleidsmatige inbreng, en hierbij ook gekeken naar 
de achterban van de nieuwe leden.

De Participatieraad heeft ook geconstateerd dat 
het werkplan voor 2019/2020 een plan was met 
iets te veel ambitie. Daarom is er een prioritering in 
onderwerpen aangebracht waarbij de volgende drie 
onderwerpen bovenaan stonden:
• Participatie en integratie in samenhang met 

vermindering aantal uitkeringen
• Proces verlenging Jeugdzorg 18+ naar 27 jaar
• Eenzaamheid binnen de samenleving in 

samenhang met wonen met zorg 

Voor bovenstaande onderwerpen hebben we drie 
werkgroepen gevormd, te weten Armoede- en 
arbeidsparticipatie, Jeugdzorg en Eenzaamheid.

Armoede- en arbeidsparticipatie
De participatieraad is van mening dat het aantal 
deelnemers aan de voedselbank als schokkend 
kan worden ervaren en is bereid om met de 
gemeente mee te denken op welke manier het 
aantal deelnemers teruggebracht kan worden. De 
Participatieraad adviseert om aandacht te geven 
aan preventie en het oplossen van problemen van 
mensen die bij de voedselbank lopen. Daarbij 
moet men uitkijken dat mensen niet langdurig klant 
blijven van de voedselbank.

In mei 2020 heeft de Participatieraad een 
ongevraagd advies uitgebracht over jongeren 
die acuut in geldproblemen komen door de 
coronacrisis. Hierin heeft de Participatieraad 
de nadruk gelegd op het actief benaderen van 
jongeren. 
Daarnaast heeft de Participatieraad signalen 
afgegeven over de rol van de Plangroep die niet 
altijd duidelijk is en waarvan het effect niet altijd 
voldoende lijkt te zijn en geadviseerd om stapelen 
van schulden proberen te voorkomen door het 
instellen van een zogenaamde pauzeknop bij 
problematische schulden. Die maatregel voorkomt 
dat mensen nog incasso’s en aanmaningen krijgen, 
totdat met behulp van een schuldhulpverlener een 
betalingstraject is gevonden.

Jeugdzorg
De werkgroep Jeugdzorg is in het kader van met 
elkaar optrekken en vooraf de inbreng van de PR 
mee te kunnen nemen in een beleidsstuk zeer 
tevreden over het contact met de gemeente. 
Bij de actualisatie van het Jeugdbeleid is de 
Participatieraad in een vroeg stadium betrokken 
waardoor er bij de totstandkoming van het beleid 
nuttige inbreng geleverd kon worden. Dit heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een gedegen afgewogen 
advies dat is uitgebracht in oktober 2020. Ook in 
2021 zal de Participatieraad de ontwikkelingen op 
het gebied van de Jeugdzorg blijven volgen en is 
met de gemeente afgesproken dat er afstemming 
zal plaatsvinden over de uitvoering van het beleid.

De Participatieraad wordt door de gemeente 
goed op de hoogte gehouden over de tekorten 
binnen het Sociaal Domein (jeugdzorg) en blijft de 
maatregelen op de voet volgen. 
De Participatieraad vindt het belangrijk dat 
eventuele maatregelen geen negatief effect hebben 
op het recht op zorg van onze inwoners.

Eenzaamheid
In 2020 is het plan van aanpak eenzaamheid 
vastgesteld. De regiegroep eenzaamheid, waar de 
Participatieraad deel van uitmaakt, heeft een grote 
rol gespeeld in de totstandkoming van dit plan. Het 
doel van de kerngroep is het terugdringen van het 
aantal eenzame mensen in Haarlemmermeer. De 
werkgroep eenzaamheid volgt de ontwikkelingen op 
het gebied van eenzaamheid en is nauw betrokken 
bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Input voor advisering
Begin 2020 heeft de Participatieraad een start 
gemaakt met het bezoeken van vergaderingen van 
dorps- en wijkraden. Tijdens deze bijeenkomsten 
wordt het werk van de Participatieraad toegelicht 
en zijn afspraken gemaakt over wat men voor elkaar 
zou kunnen betekenen.
Helaas heeft de coronacrisis roet in het eten 
gegooid en zullen deze bezoeken zodra het 
weer kan worden opgepakt. Voor 2021 staat in 
een breder verband het ophalen van input voor 
advisering bij inwoners op de agenda.



2.1 Vergaderingen
De Participatieraad vergaderde maandelijks met 
uitzondering van het zomerreces. 
Vanaf maart heeft afstemming betreffende de ver-
gaderingen in eerste instantie per mail plaatsgevon-
den, in september hebben we eenmalig in de Raad-
zaal kunnen vergaderen en in oktober zijn we gestart 
met het vergaderen vis MS Teams. Het vergaderen 
via mail en Teams was even wennen, daarom heb-
ben we pas in november en december ambtenaren 
ontvangen die uitleg over een onderwerp hebben 
gegeven. In november is een presentatie gegeven 
over de invoering van de nieuwe wet Inburgering en 
in december over de nieuwe wet Schuldhulpverle-
ning. Daarnaast heeft de participatieraad zich geïn-
formeerd en georiënteerd op diverse onderwerpen 
in verband met eventuele (toekomstige) advisering 
(zie bijlage 1)

2.2 Adviezen en consultaties  
 Participatieraad
De Participatieraad heeft zich ook in 2020 
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 
de verschillende werkgroepen. De werkgroepen 
werden gevraagd om in een vroeg stadium mee 
te denken over beleidsvorming. Uiteindelijk 
resulteerde dit in een adviesaanvraag. Door het 
vroegtijdig betrekken van de werkgroepen konden 
er gedegen en breed gedragen adviezen worden 
uitgebracht: We zijn tevreden met de effecten 
van onze inbreng bij de consultaties. We hadden 
gehoopt dat het college iets meer van onze 
adviezen zou hebben overgenomen. Bijvoorbeeld 
bij ons advies over Jongeren in geldnood. Wij 
pleitten voor een actieve benadering van jongeren. 
Maar het college wacht af.
Er zijn consultaties geweest met de volgende 
werkgroepen:
Jeugdzorg, armoede- en arbeidsparticipatie, 
eenzaamheid/ouderenzorg, wonen en wonen 
met zorg, sociale- en digitale inclusie, Veilig thuis, 
Transformeermonitor.

In 2020 heeft de Participatieraad de volgende 
adviezen uitgebracht:

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
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Adviezen 2020

Advies Datum advies Datum reactie Gevraagd/
Ongevraagd

Kenmerk

Informele zorg en vrijwillige inzet 2 april 2020 4 juni 2020 gevraagd PRH2020-01

Advies Mantelzorgwaardering 11 mei 2020 11 juni 2020 gevraagd PRH2020-02

Advies Conceptvoorstel Pilot intensivering 
handhaving Wmo en Jeugdwet en 2e 

12-11-19 22-11-19 Gevraagd PRH2019-05

wijziging Verordening sociaal domein  
gemeente Haarlemmermeer 2019

25 mei 2020 11 juni 2020 gevraagd PRH2020-03

Ongevraagd advies “Jongeren acuut in 
geldproblemen”

14 mei 2020 24 juni 2020 ongevraagd PRH2020-03

Advies preventief Jeugdbeleid 15 oktober 2020 1 december 2020 gevraagd PRH2020-06
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2.3 Werkplan 2019-2020, evaluatie
Het werkplan 2019/2020 was een plan met veel 
ambitie. We moeten constateren dat we te hoog 
hebben gegrepen. Met de beperkte tijd die we 
beschikbaar hebben kunnen we veel minder aan dan 
we zouden willen. Daar zullen we in het volgende 
werkplan rekening mee houden. Bovendien hebben 
twee andere ontwikkelingen ons parten gespeeld. 
Eind 2019 ontstonden 5 nieuwe vacatures door 
uiteenlopende persoonlijke omstandigheden. Die 
nieuwe leden moesten worden ingewerkt. Daarnaast 
heeft de corona crisis vanaf maart 2020 ons werken 
flink belemmerd. 

De nieuwe leden hebben een interne inwerksessie 
bijgewoond en voor de gehele Participatieraad is 
in september 2020 een bijeenkomst georganiseerd 
met als titel “adviseren kun je leren”. Deze interne 
training is georganiseerd door de Koepel van 
adviesraden Sociaal Domein.

Het voornemen was om in de tweede helft van 
2020 onze aandacht voor het onderwerp Jeugd te 
continueren en tot afronding te brengen, echter 
in 2021 zal de Participatieraad ook betrokken 
worden bij de uitvoering van het beleid. In 2021 
zullen we een nieuw onderwerp toevoegen aan de 
prioriteitenlijst, mede in het licht van de gevolgen 
van de corona crisis, namelijk de Participatiewet, 
en specifiek in relatie daarmee de gevolgen voor 
de ontwikkelingen in het benutten van de Bijstand 
en Bijzondere Bijstand en het gebruik van de 
Voedselbank. 

De samenwerking en afstemming met 
beleidsmedewerkers verloopt goed. Helaas hebben 
we wel last van het feit dat er veel wisselingen zijn 
bij beleidsmedewerkers en bij de managers. Maar 
de intenties om tot goede afstemming te komen zijn 
wederzijds onverminderd aanwezig. 

Eind 2020 zijn voor het eerst 2 leden volgens rooster 
afgetreden, die niet herbenoembaar waren.

2.4 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: Huisvestingopgave 
Wonen met Zorg voor ouderen en lichamelijk 
beperkten, huisvestingsopgave Wonen met zorg 
of begeleiding voor mensen met een verstandelijk 
beperking of psychiatrische problematiek (de 
Participatieraad is actief betrokken bij het onderzoek 
van Companen over de huisvestingsopgave 
van Wonen met Zorg in Haarlemmermeer), 
mensen in maatschappelijk opvang en kwetsbare 
jongeren, studiemiddag Samen in de Wijk, online 
actualiteitencollege over vraagverlegenheid voor 
en na corona, beschermd thuis wonen in de wijk, 
1 aanmeldpunt voor casemanagement dementie, 
leesbaarheid brieven Sociale Dienstverlening, 
themalunch sociale basis, online actualiteitencollege 
De wijk als weg naar werk, netwerklunchen van Meer 
voor elkaar en diverse raadssessies.

Ook heeft de Participatieraad deelgenomen 
aan enkele bijeenkomsten van de Koepel van 
Adviesraden Sociaal Domein.
In het laatste kwartaal van 2020 hebben we 
geadverteerd voor de werving van zeven nieuwe 
leden.  We ontvingen 27 sollicitaties. Met twaalf 
mensen zijn gesprekken gevoerd. Daarvan hebben 
we er zeven voorgedragen aan het college van B&W 
voor benoeming per 1 januari 2021. 

In 2020 heeft eenmaal overleg met de wethouders 
Rip en Booij plaatsgevonden. En eenmaal met de 
directie. We hebben afzonderlijk bij de wethouders 
onze zorgen kenbaar gemaakt over de bestaande en 
komende tekorten in het Sociaal Domein. En daarbij 
met name aandacht gevraagd voor de dreigende 
effecten van voorgenomen maatregelen op het 
recht op zorg van onze inwoners.

2.5 Werkplan 2020-2021
In september 2020 hebben we een nieuw werkplan 
vastgesteld. Hierin hebben we opgenomen dat we 
naast het voortzetten van onze speciale aandacht 
voor Jeugd in 2021 extra aandacht zouden gaan 
geven aan de Participatiewet en specifiek de klanten 
van de Voedselbank en mensen in de bijstand.
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2.6 Website
Er waren in 2020 ongeveer 1100 bezoeken verdeeld 
over 751 unieke gebruikers.
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De invloed van Corona op het werk van de 
Participatiekracht was groot, maar de veerkracht van 
de mensen ook. Daar zijn we onze leden dankbaar 
voor.
We zijn blij dat we met de komst van de 
nieuwe leden een voltallige bezetting van de 
Participatieraad hebben gerealiseerd. Ook doet 
het ons goed dat we steeds vaker vroeg in 
het beleidsproces worden betrokken door de 
gemeente.
We zullen ons ook in 2021 blijven inzetten voor onze 
inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben 
van de gemeente.

Contact:
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de 
samenstelling van de Participatieraad, de 
adviezen die wij in 2020 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.

3. CONCLUSIE

Foto: Shutterstock.com
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Beleidsterreinen Onderwerpen

Wmo 2015  – Doelgroepenvervoer/Regiorijder

 – Stevige sociale basis

 – Digitale en sociale inclusie

 – Personen met verward gedrag

 – Herstelacademie

 – Eenzaamheid

 – Eigen bijdrage WMO

 – WMO hulmiddelen(centrum)

 – Veilig thuis

 – Meer voor elkaar

 – Mensen met een verstandelijke beperking

 – Mensen met psychiatrische problemen

 – Maatschappelijke opvang

 – Wijkverpleging

Jeugdwet/passend onderwijs  – Jeugdzorg

 – Jongeren en Corona

Participatiewet  – Banenafspraak

 – Beschut werk

 – Werk en inkomen

 – AM Match

 – Voedselbank

Overkoepelend  – Sollicitatieprocedure nieuwe leden

 – Werkplan en rooster van aftreden

 – Beschermd wonen/wonen met zorg

 – Decentralisatie beschermd Wonen

 – Sociale woningbouw

 – Woonvisie

 – Ouderenzorg (reisadvies commissie Bos)

 – Dementie

 – Informele zorg en vrijwillige inzet

 – Mantelzorg

 – Website Participatieraad Haarlemmermeer

 – Transformeermonitor

 – Tekorten Sociaal Domein

 – Aanscherpen contacten dorps- en wijkraden

 – Samenwerking gemeenten en adviesraden

Bijlage 1
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Participatieraad Haarlemmermeer


