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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 6 september 2021  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie volgt  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 06 81550558 25 augustus 2021 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening 
 

 

2. Verslag vergadering 28 juni 2021 
Ter vaststelling. 
 

3. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse, 
Assia Naím, Nathalie Hink, Mieke Kramer)  
* Elk kwartaal zal een gesprek plaatsvinden met de teammanager 
Jeugd en de clustermanager Sociaal Domein van de gemeente om de 
stand van zalen m.b.t Jeugd te bespreken. 
 

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. 
* Mail aan de gemeente met voorstel pilot Voedselbank bijgevoegd 
* Mailwisselingen van 21 juli en 18 augustus met Plangroep bijgevoegd  

 
 

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. Het 
actieprogramma “Verbinden en Versterken in de aanpak van huiselijk 
geweld 2021-2024 Kennemerland” is vastgesteld door het college. 
Zodra dit stuk is behandeld in de gemeenteraad zal de secretaris het 
delen met de leden. 
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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. 
 

f. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ineke van der Geest, Inge 
Rebergen-Smit, Ann Thiebosch) 
* Evaluatie Aanmeldportaal CM Haarlemmermeer en Advies borging 
bijgevoegd 
* Verslag werkgroep dementie van 13 juli 2021 
* Verslag regiegroep eenzaamheid van 7 juni 2021 
 

g. Werkgroep inburgering 
(Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, Henri Popelier, Ellie van 
Diick, Assia Naim). 
Stand van zaken bespreken. 
 

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) 
De secretaris heeft navraag gedaan naar de visie op werk en inkomen. 
Er is geen overkoepelende visie maar er zijn wel visies op de 
verschillende deelonderwerpen. De secretaris heeft deze opgevraagd. 
 

j. Werkgroep GGZ 
(Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, Inge Rebergen-Smit, Dick 
Schaap, Jose van Beurden) 
* Brief PR aan gemeente over sluitende aanpak personen met verward 
gedrag bijgevoegd. De reactie wordt verwacht in week 35 (30-8 t/m 5-9) 
en zal worden nagezonden. 
 

k. Transformeermonitor 
De werkgroep blijft de TMM volgen, gevoed door de werkgroepen voor 
zover het hun aandachtsgebied betreft. 
 

 
 
4. Participatietrajecten        
   
4.1. Bespreekpunten 
a. Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR (bijlage) 
Bijgevoegd de aangepaste lijst van genoemde contacten en media om vast te stellen. 
In de bijeenkomst van september zullen afspraken worden gemaakt over de start en de 
aanpak van vervolgacties. Onder andere zal contact opgenomen worden met de dorps- en 
wijkraden die gereageerd hebben op ons verzoek om een contactpersoon voor het Sociaal 
Domein door te geven met als doel informatieuitwisseling. 
 
 
b. Raadsbesluitenlijst 1 juli 2021 
Bijgaand een overzicht van de raadsvoorstellen, amendementen en moties die zijn 
aangenomen door de gemeenteraad op 1 juli. Wat betekenen deze moties voor ons 
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c. Nieuwsflits van de Koepel van adviesraden van 10 juni 
Bijgevoegd een discussiestuk: Welke prioriteiten stellen adviesraden sociaal domein voor 
2022? Ook bijgevoegd ons stuk dat we opstelden voor de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Met elkaar zullen we bespreken of en zo ja wat we naar aanleiding van het discussiestuk nu 
zullen ondernemen. 
 
d. Voorstel agendapunten extra bijeenkomst september 
Bijgevoegd voorstel bespreken. 
 
e. Vaststellen lijst met aandachtsgebieden en lijst van werkgroepen 
Bijgevoegd. 
 
f. Ongevraagd advies ombuigingen 
Bijgevoegd de reactie van het college op ons advies en een mailwisseling met de Koepel 
over ons advies.  
Vraag: Sluiten we nu de inzet over ombuigingen? Zijn we het eens over de vraagstelling aan 
de Koepel? 
 
 
5.2 Terugkoppelingen 
a. Bijeenkomst Klankbordgroep doelgroepenvervoer van 8 juli 2021 (verslag bijgevoegd) 
 
6. Rondvraag 
 


