
 

 

  

 

 

 

 

 Verslag 

   

Verslag van Participatieraad Haarlemmermeer 
Vergaderdatum 6 september 2021 

Aanwezig 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, 

Bram Roelofsen, Mieke Kramer, Ann Baarsen-Thiebosch, Nancy Cornelisse 

Jose van Beurden, Erik de Winter, Nathalie Hink, Astrid Jelierse 
Afwezig Anne Emde, Assia Naim,  

Verslaglegging Ineke van Dijk (secretaris) 
  

   Onderwerp Actie 

1 Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en meldt dat twee leden afwezig zijn. Een lid is met 
vakantie en een lid kan de vergadering niet bijwonen in verband met afspraken op haar 
werk. 

 

2.  
 
 

Verslag vergadering 28 juni 2028 
Het verslag wordt vastgesteld.  
Actiepunten 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12 en 14 kunnen van de lijst. 

 

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. Het eerste overleg 
zal plaatsvinden op 26 oktober, hier zal in de vergadering van 
november verslag van worden gedaan. 
 

b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg  
(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Gert van 
Nieuwkoop, Ellie van Dijck, Astrid Jelierse)  
Na de vergadering van vandaag vindt overleg van de werkgroep 
plaats, Zij zullen een agenda voorbereiden voor overleg met de 
gemeente over Wonen met Zorg. De secretaris plant een afspraak 
voor de tweede helft van oktober. 
 

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. 
* De wethouder heeft de Participatieraad uitgenodigd om het 
voorstel van de PR om de gemeente onderzoek te laten doen 
onder een 20 tal gebruikers van de voedselbank die langer dan 
twee jaar gebruik maken van de voedselbank te bespreken. Het 
gesprek vindt plaats op 9 september. Er bestaat onder de leden 
enige verwarring over de inhoud van het onderzoek. Het onderzoek 
is niet bedoeld om te kijken naar onrechtmatig gebruik van de 
voedselbank (te lang), maar om te kijken wat de reden is dat deze 
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gebruikers na 2 jaar nog steeds aangewezen zijn op de 
voedselbank. Wat zou er gedaan moeten worden om deze mensen 
uit deze benarde situatie te halen. Is er voldoende aandacht van de 
gemeente voor deze groep? 
Opgemerkt wordt dat schuldhulpverleningstrajecten 3 jaar duren, 
dus dat mensen dan in ieder geval 3 jaar afhankelijk zijn van de 
voedselbank, tegelijkertijd wordt opgemerkt dat er ook gebruikers 
zijn die niet in een schuldhulpverleningstraject zitten.  
* in verband met vakantie van de verantwoordelijk teammanager bij 
Plangroep zal de reactie op de mailwisselingen van 21 juli en 18 
augustus na 20 september komen  
* Het blijkt lastig om als Participatieraad menstruatieproducten voor 
gebruikers van de voedselbank los te krijgen bij de producenten. 
Dit kan alleen via een nationale instantie. Afgezien van het feit of 
dit hoort bij de taken van de Participatieraad wordt besloten om dit 
onderwerp te laten rusten.  
* Omdat er verschillend gedacht wordt door de leden over of het 
onderzoek dat we de gemeente vragen te doen naar de gebruikers 
van de voedselbank, het zoeken naar menstruatiepoducten voor de 
voedselbank en de mail aan de plangroep wel binnen de taak van 
de Participatieraad passen, zullen we op 4 oktober tijdens onze 
extra bijeenkomst bespreken welke middelen te hanteren om te 
komen tot een gedegen advies. 
* Een lid zal de masterthesis van Ismail Jopek “Opklimmen uit het 
armoededal” via de secretaris delen met de leden. Het stuk gaat 
over het terugdringen van armoede door te werken aan succesvolle 
duurzame uitstroom van voedselbankklanten in Amsterdam-Noord. 
 

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. Een lid stelt voor om de 
werkgroep Veilig Thuis te integreren in andere werkgroepen als 
Jeugd, ouderen en GGZ. Tijdens de extra bijeenkomst van 4 
oktober zullen we dit met elkaar bespreken. 
 

e. Werkgroep inclusie  
(Ellie van Dijck (trekker), Ineke van der Geest, Inge Rebergen-Smit, 
Henri Popelier Ann Thiebosch). 
De bijeenkomst die de trekker van de werkgroep bij zal wonen  
tussen mensen uit de zorg en speeltuinverenigingen om met elkaar 
te bespreken wat men voor elkaar kan betekenen is nog steeds 
niet gehouden. Zij is in afwachting van een uitnodiging. 
 

f. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ineke van der Geest, 
Inge Rebergen-Smit, Ann Thiebosch) 
* In maart 2022 zal het aanmeldportaal casemanagement dementie 
Haarlemmermeer opnieuw worden geëvalueerd. 
Een lid merkt op dat notulen verstrekken van een vergadering waar 
men niet bij is geweest lastig te interpreteren zijn en stelt voor deze 
niet meer te verspreiden, maar mondeling tijdens de vergadering 
van de PR een kort verslag te geven van de vergadering. 
Ook wordt opgemerkt dat er veel stukken op papier worden 
verspreid en dat er veel mail wordt verstuurd aan de leden. Dit kan 
wellicht een onsje minder? Tijdens de extra bijeenkomst van 4 
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oktober zal worden besproken hoe we voldoende effectief en niet te 
veel belastend geïnformeerd willen worden,. Ook staat dan de 
evaluatie van de website op de agenda. 
 

g. Werkgroep inburgering 
(Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, Henri Popelier, Ellie 
van Diick, Assia Naim). 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 

h. Werkgroep gezondheidsbeleid  
(Erik de Winter (trekker), Bram Roelofsen, Ineke van der Geest, 
Mieke Kramer) 
De trekker van de werkgroep heeft navraag gedaan naar de stand 
van zaken betreffende het plan van aanpak gezond en meer en de 
uitrol van een bijbehorende campagne om zo breed mogelijk 
aandacht te geven aan de mogelijkheden voor invulling van een 
gezonde manier van leven. Men is in afwachting van een reactie. 
 

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) 
* We zijn in afwachting van het antwoord op onze Brief PR aan 
gemeente over de stand van zaken betreffende een sluitende 
aanpak voor personen met verward gedrag. Zodra de reactie 
voorhanden is zal de secretaris deze verspreiden. 
 

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

extra 
bijeenkomst 
4-10 
 
 
 
 
 

4.  
Participatietrajecten         
  
4.1. Bespreekpunten 
a. Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR (bijlage) 
* Opgemerkt wordt dat op de lijst die is bijgevoegd de organisaties staan die werken 
voor de inwoners van Haarlemmermeer, niet de inwoners zelf. Zouden we niet beter 
belangenorganisaties kunnen benaderen om zo dichter bij de inwoner te komen? 
* Opgemerkt wordt dat contacten met organisaties of via netwerklunches een 
tussenstap kan zijn om in contact te komen met de inwoner (doelgroep). Denk 
bijvoorbeeld aan Meerwaarde (sociaal makelaars) of Handhaving.. 
* Opgemerkt wordt dat de PR er voor zou moeten zorgen dat anderen naar de PR 
toekomen omdat de PR iets voor hen de bieden heeft. Hierin is het zoeken naar een 
oplossing. De vraag is hoe halen we de inwoner er bij. Denk ook aan de jongeren. Zij 
werken voornamelijk via social media. En wees voorzichtig met onze ambitie, kies 5 tot 
6 organisaties uit die we echt willen benaderen.  
 
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de extra vergadering op 4 oktober.  
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b. Raadsbesluitenlijst 1 juli 2021 
De raadsbesluitenlijst met amendementen en moties wordt voor kennisgeving 
aangenomen en als achtergrondinformatie beschouwd. 
 
c. Nieuwsflits van de Koepel van adviesraden van 10 juni 
* Het stuk van de Koepel wordt als vrij negatief ervaren.  
 
De voorzitter stelt de vraag of de leden met betrekking tot de verkiezingen volgend jaar 
(periode 2022-2026)  nog actie willen ondernemen richting de partijen die straks weer in 
de gemeenteraad komen. Hoe staan de leden tegenover het onder de aandacht 
brengen van voor de PR belangrijke punten. 
 
* Opgemerkt wordt dat de PR voorzichtig moet zijn met politieke bemoeienis, maar dat 
het onder de aandacht brengen van de aandachtspunten van de PR aan alle politieke 
partijen een goed idee is. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de PR zich niet moet 
richten tot de politieke partijen, maar tot het college. 
* Opgemerkt wordt dat het wellicht een idee is om een advies uit te brengen dat is 
gevoed uit de samenleving. Het stuk van de Koepel stelt een aantal prioriteiten, wellicht  
kunnen we hiermee aan de slag. 
* Opgemerkt wordt dat de brief uit 2018 wel veel onderwerpen bevat. Wellicht kunnen 
we beter de grotere thema’s benoemen. Is het een idee om ook anderen (uitvoerende 
organisaties als Meerwaarde) achter onze standpunten te krijgen? 
* Opgemerkt wordt dat het wellicht beter is om de verkiezingen af te wachten en dan de 
punten die we echt heel belangrijk vinden straks te delen met de partijen die het voor 
het zeggen hebben. Reactie: Is het niet juist handig om de politieke partijen nu allemaal 
te benaderen omdat ze nu nog bezig zijn met het samenstellen van hun 
verkiezingsprogramma’s.  
* Besloten wordt dat de voorzitter een voorzet voor een brief doet. Een stuk van 
beperkte omvang met een positieve toon en deze in de vergadering van oktober te 
bespreken. Dan zal worden bepaald of we deze brief dan snel zullen uitsturen zodat de 
partijen in hun verkiezingsprogramma’s nog rekening kunnen houden met de 
standpunten van de PR of om de brief pas uit te sturen als er een college gevormd zal 
worden. 
* Besloten wordt om vooralsnog niet te reageren richting Koepel. 
 
d. Voorstel agendapunten extra bijeenkomst 4 oktober 
 

1. aandachtsgebieden: nog aanpassingen gewenst? 
Toevoegen:  
* Kunnen we de aandachtsgebieden laten vervallen en alleen met werkgroepen 
werken? 

2. evaluatie werkplan ‘20 – ‘21 
3. werkgroepen: hoe bevalt het, terugkoppeling plenair, rol bij TMM, bijhouden 

toezeggingen 
Toevoegen:  
* Kunnen we nog eens kritisch naar het aantal werkgroepen kijken, kunnen we 
wellicht werkgroepen samengevoegd worden? 
* Wat hebben we bedoeld met werkgroepen, hoe ver gaat de 
verantwoordelijkheid, (staat in een staat?) 

4. aanpak actiepunten werkplan ‘21 – ‘22 
5. Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR: werken aan 

bekendheid PR en ophalen info 
6. website: nuttig?, toegevoegde waarde? 

Toevoegen: Hoe kunnen we voldoende effectief en niet te veel belastend 
geïnformeerd worden 

7. Nieuwe leden (2021): hoe bevalt het? Zijn er aandachtspunten? 
8. Toevoegen: 

* Moeten nieuwe leden een VOG (verklaring omtrent het gedrag) voorleggen 
aan het college? 
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* Bespreken eventuele benoeming vice voorzitter 
 

Vanwege de aard van de vergadering is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 
aanwezig zijn, daarom wordt de extra bijeenkomst gecombineerd met de reguliere 
vergadering van 4 oktober. Van 13.30-15.30 uur zal bovenstaande agenda worden 
besproken. Van 15.45 tot 16.30 uur zal de reguliere (ingekorte) vergadering 
plaatsvinden. 
 
e. Vaststellen lijst met aandachtsgebieden en lijst van werkgroepen 
Dit punt wordt verschoven naar de extra vergadering op 4 oktober. 
 
f. Ongevraagd advies ombuigingen 
Bijgevoegd de reactie van het college op ons advies en een mailwisseling met de 
Koepel over ons advies. Besloten wordt de inzet over ombuigingen te sluiten, maar de 
ontwikkelingen wel te blijven volgen. 
 
5.2 Terugkoppelingen 
a. Bijeenkomst Klankbordgroep doelgroepenvervoer van 8 juli 2021 (verslag 
bijgevoegd) 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. 
 
 

Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 
 
 

6. 
 
 

Afsluiting 
15.00 uur 

 

 
Actielijst  
 

1. 
 
 
 
 
 

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 2021, en zullen we 
vragen hoe de ontwikkelingen binnen de D 
groep zijn (mensen met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt de zogenaamde “betonnen 
groep”.) 

secretaris 

2. 
 
 
 
 

31-05-21 Ymere heeft 40 huurwoningen verkocht. De 
werkgroep zal dit onderwerp meenemen naar 
een volgend overleg met de gemeente.  

Werkgroep wonen 

3. 28-06-21 * Tijdens volgend overleg vraag aan gemeente 

stellen over achterblijven bouw woningen 

Wonen met Zorg en sociale huur- en 

koopwoningen 

* Tijdens volgend overleg met gemeente vraag 

voorleggen of infrastructuur boven bouwen gaat 

Werkgroep wonen met 
zorg 

4. 
 
 
 

28-06-21 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 

secretaris 

5.. 
 
 

28-06-21 In september zal de voorzitter een 
evaluatiegesprek hebben met diverse leden van 

Voorzitter 
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de PR, uitgezonderd de nieuwe leden en de drie 
vertrekkende leden. 
 

6. 
 
 
 
 
 

28-06-21 * een lid stelt voor een vice voorzitter te 
benoemen die ook bij externe gesprekken 
aanwezig is.  
* een lid stelt voor om in te voeren dat leden van 
de PR een verklaring omtrent het gedrag 
moeten overleggen.  

 
 

Bespreken in extra 
bijeenkomst van okotber 

7. 
 

06-09-21 

 

Afspraak Wonen met Zorg inplannen voor 
tweede helft oktober 

secretaris 

8. 
 

06-09-21 masterthesis van Ismail Jopek “Opklimmen uit 
het armoededal” delen met leden  

secretaris 

9. 
 

06-09-21 Besloten wordt dat de voorzitter een voorzet 
voor een brief doet waarin aandachtspunten 
worden beschreven van de PR.  Een stuk van 
beperkte omvang met een positieve toon, te 
bespreken. In de vergadering van oktober Dan 
zal worden bepaald of we deze brief dan snel 
zullen uitsturen zodat de partijen in hun 
verkiezingsprogramma’s nog rekening kunnen 
houden met de standpunten van de PR of om de 
brief pas uit te sturen als er een college gevormd 
zal worden. 
 

voorzitter 

 
. 

 


