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Participatieraad Haarlemmermeer
4 oktober 2021
Ellie van Dijck, Ineke van der Geest, George Hille (voorzitter), Gert van Nieuwkoop, Ton van
Poeteren, Inge Rebergen-Smit, Dick Schaap, Bram Roelofsen, Mieke Kramer, Ann BaarsenThiebosch, Nancy Cornelisse
Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse, Anne Emde
Assia Naim, Nathalie Hink, Ernst Groot, Erik Wels, Henri Popelier
Ineke van Dijk (secretaris)

Verslag extra bijeenkomst
Onderwerp
Opening
De Voorzitter heet de leden van harte welkom. Vijf leden kunnen vanmiddag niet
aanwezig zijn.
Nieuwe leden
Hoe bevalt het de nieuwe leden en zijn er nog aandachtspunten?
* Corona heeft zijn wissel getrokken op het inwerken van de nieuwe leden. In het begin
kon alleen digitaal contact met elkaar worden gezocht.
* Een aantal nieuwe leden is nog zoekende. Men verdwaalt in te veel informatie en men
heeft nog te weinig grip op wat er binnen de gemeente speelt en waar de
Participatieraad vervolgens op in zal spelen. Het werken in werkgroepen helpt wel in
deze zoektocht. Zittende leden kunnen de nieuwe leden wegwijs maken en nieuwe
leden kunnen vragen aan hen stellen.
* Een lid geeft aan te worstelen met de gedachte of we wel echt gehoord worden, of dat
we er zijn omdat het nodig is. Het antwoord hierop is dat een hoop adviezen van de
Participatieraad de afgelopen jaren zijn overgenomen en dat de Participatieraad
betrokken is bij verschillende raadplegingen. Helaas is ook de realiteit dat sommige
adviezen niet worden overgenomen.
Aan de zittende leden wordt ook de vraag gesteld hoe zij het afgelopen jaar hebben
ervaren:
* Door corona heeft men het contact met de achterban (inwoners) gemist. Het bereiken
van de achterban is een punt van aandacht dat we verder met elkaar zullen uitwerken.
* Een lid geeft aan graag meer resultaatgericht te willen werken. De PR houdt zich nu
met te veel onderwerpen bezig om overal diep genoeg op in te kunnen gaan. 3
prioriteiten benoemen is wellicht beter haalbaar.
* Een lid geeft aan blij te zijn met de slagen die de PR heeft gemaakt in het kort en
bondig opstellen van de adviezen en hoopt in het concretiseren van de adviezen nog
vervolgstappen te zetten.
* Een lid geeft aan dat de PR moet proberen te vermijden om op de politieke stoel van
de gemeenteraad of het college te gaan zitten, en zich moet houden bij de adviserende
rol.
Het voorstel van de voorzitter om nieuwe leden aan een zittend lid te koppelen in de
vorm van een mentorschap wordt als niet noodzakelijk gezien, het inwerken van nieuwe
leden met een startbijeenkomst intern en met een bijeenkomst van de Koepel is wel erg
nuttig.
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Besloten wordt dat nieuwe leden geen verklaring omtrent het gedrag over hoeven te
leggen omdat er niet gewerkt wordt met kwetsbare doelgroepen.
Evaluatie werkplan 2020-2021 (2 bijlagen) en aanpak actiepunten werkplan 20212022
Aangegeven wordt dat de behoefte er is om meer structuur aan te brengen in het
werkplan. Dit betekent de vijf speerpunten concreter beschrijven door aan te geven wat
we als PR willen bereiken. Ook wordt voorgesteld om van de adviezen die we hebben
gegeven de resultaten te benoemen. Daarbij wordt voorgesteld om in het werkplan aan
te sluiten bij de speerpunten van de gemeente: wat vindt de PR belangrijke thema’s
gerelateerd aan de agenda van de gemeente.
Mochten we in de toekomst op deze manier het werkplan willen insteken dan vergt dat
inbreng van zowel voorzitter als leden.
De speerpunten van de Participatieraad voor 2021-2022 zijn Werk en Inkomen, Jeugd,
Armoedebestrijding, Wonen met Zorg en Eenzaamheid. Het is aan de werkgroepen om
prioritering in onderwerpen aan te brengen en om de werkwijze te bepalen. Dit betekent
niet dat we ons willen inperken, maar dat we prioriteiten zullen stellen. Mochten er
onderwerpen langskomen die de aandacht behoeven dan zullen we deze natuurlijk
behandelen en de nodige aandacht geven.
In dit licht wordt besloten om de werkgroepen Wonen met Zorg, Eenzaamheid,
Armoede, werk en inkomen, Jeugd en Wonen met Zorg in stand te houden en de
andere werkgroepen on hold te zetten. Mochten er onderwerpen passeren die
betrekking hebben op de werkgroepen die on hold staan dan zullen we deze
werkgroepen activeren. Afgesproken wordt dat de huidige trekkers van de werkgroepen
die on hold staan hun onderwerpen actief blijven volgen.
Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR
Zie punt 6, dorps- en wijkraden.

5.

Aandachtsgebieden
Besloten wordt om de lijst met aandachtsgebieden in stand te houden als naslagwerk
om vooral bij het werven van nieuwe leden in de gaten te kunnen houden of de
aandachtsgebieden binnen de PR goed verdeeld zijn.

6.

Werkgroepen + overzicht dorps- en wijkraden
* Besloten wordt de werkgroepen Armoede en Arbeidsparticipatie en Werk en Inkomen
samen te voegen tot werkgroep Armoede, werk en inkomen. Ann Thiebosch wordt
trekker van deze werkgroep
* De werkgroep eenzaamheid en Jeugd raken volgend jaar hun trekker kwijt vanwege
het aftreden van de huidige trekkers. Besloten wordt dat binnen de werkgroep tijdig een
nieuwe trekker zal worden aangewezen zodat een warme overdracht kan plaatsvinden.
* Op de lijst van Dorps- en wijkraden (DWR) hebben we de DWR verdeeld over drie
gebieden. Aan elk gebied is een groep vertegenwoordigers van de Participatieraad
gekoppeld. Voor Corona is aan een aantal DWR een bezoek gebracht. Doel van de
gesprekken was om onszelf als Participatieraad te presenteren (wie zijn we en wat
kunnen we voor jullie betekenen) en wat kan de dorpsraad voor ons betekenen.
In april 2021 heeft de secretaris alle DWR gemaild en gevraagd naar de contactpersoon
voor het Sociaal Domein binnen de DWR. Hierop hebben de volgende DWR
gereageerd:
Noord: Dorpsraad Badhoevedorp, Dorpsraad Zwaanshoek, Dorpsvereniging
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Midden: Wijkraad Toolenburg, Wijkraad Floriande,
Zuid; Dorpsraad Rijsenhout, Dorpsraad Nieuw-Vennep
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Besloten wordt om in eerste instantie te starten met het benaderen van deze DWR in de
zelfde lijn als hierboven beschreven, dus in het kader van voorstellen en wat kunnen we
voor elkaar betekenen.
De secretaris zal de trekkers van de delegaties benaderen en hen een voorbeeldmail
sturen die kan worden gebruikt om contact te zoeken met de DWR. In december/januari
zullen we dan in onze vergadering de bezoeken evalueren en bepalen wat de
vervolgstappen zullen zijn.
Geopperd wordt om contacten met dorps- en wijkraden via de gebeidsmanagers te
organiseren. Dit idee wordt voorlopig geparkeerd.
7.

Website nuttig?
De website wordt als nuttig ervaren, vooral als naslagwerk. Een enkel lid vindt het
plaatsen van de vergaderstukken op de website nuttig, het merendeel ontvangt de
stukken graag op papier.

8

Vice voorzitter
Besloten wordt om geen vice voorzitter te benoemen. Volgend jaar zal de huidige
voorzitter aftreden, Dit betekent dat rond de zomer gestart wordt met het werven van
een nieuwe voorzitter. Tot dan overbruggen we de periode zonder vice voorzitter. Bij het
benoemen van een nieuwe voorzitter zal het onderwerp vice voorzitter opnieuw op de
agenda komen.
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Verslag reguliere bijeenkomst
Onderwerp
Opening
Om 16.00 uur.
Verslag 6 september 2021
Het verslag wordt vastgesteld.
Bespreekpunten
a. Brief verkiezingen
De voorzitter zal de opmerkingen verwerken. Op 8 november komt de brief opnieuw op
de agenda met de vraag of inhoudelijk wordt ingestemd met de brief, wanneer we de
brief zullen versturen en of we de brief ook aan de pers zullen versturen.
b. Brief stand van zaken sluitende aanpak personen met verward gedrag
De evaluatie van de sluitende aanpak personen met verward gedrag wordt medio
december verwacht. De trekker stelt voor dit af te wachten en dan met de werkgroep
eventuele vervolgstappen te bespreken.
c. Concept advertentie werving nieuwe leden
* De zin dat mensen vooral beleidsmatig georiënteerd moeten zijn wordt gewijzigd door
het woordje vooral te wijzigen in en
Dus “die vooral beleidsmatig georiënteerd zijn” wijzigen in: “en die beleidsmatig
georiënteerd zijn”
Twee aandachtsgebieden wordt gewijzigd in 1 of meerdere aandachtsgebieden.
De advertentie wordt op 13 oktober geplaatst in het Witte Weekblad en op de website
van Haarlemmermeer. Ook zal onze relaties gevraagd worden om de advertentie te
verspreiden binnen hun netwerk.
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Terugkoppelingen
a. Overleg voorzitter + trekker wekgroep armoede met Johan Rip (verslag bijgevoegd)
Er zijn 3 lijnen uitgezet om uit te zoeken of er een onderzoek gedaan kan worden naar
achtergrond van 20 gezinnen de al meer dan twee jaar bij voedselbank lopen.
1. Stagiar uit de poel van de gemeente (via Johan Rip)
2. Gesprek met Meerwaarde is gaande over beschikbaar stellen van iemand die
dit onderzoek zou kunnen uitvoeren.
3. Aan de rekenkamer is gevraagd of deze iets kan betekenen in een dergelijk
onderzoek.

5.

Rondvraag
* Dinsdag 12 oktober in het oude Raadhuis een debat plaats over je kan worden wat je
wil. Marjolein Steffens zal aanschuiven, Geïnteresseerden kunnen een kaartje kopen
via de Meerse.
* Op zaterdag 30 oktober zullen de voorzitter en twee leden de dag van de Raden
bijwonen. Met een dagprogramma wil de gemeente de ontmoeting en het goede
gesprek tussen de gemeenteraad, de dorps- en wijkraden, de participatieraad e.a.
mogelijk maken. Besloten wordt om tijdens deze dag het voorstel van de voorzitter om
voor te stellen om eenzelfde raad als de Participatieraad voor EZ en RO op te richten
wordt niet meegenomen.
* Op maandag 11 oktober vindt een webinar plaats over het ondersteunen van
bewonersinitiatieven, georganiseerd door de Koepel. Van harte aan te bevelen.
* Het vergaderrooster voor 2022 wordt vastgesteld.

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

secretaris

Verslag van
Volgvel

Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 4 oktober
5

.

2.

31-05-21

3.

28-06-21

4.

28-06-21

5.

06-09-21

arbeidsmarkt de zogenaamde “betonnen
groep”.)
Ymere heeft 40 huurwoningen verkocht. De
werkgroep zal dit onderwerp meenemen naar
een volgend overleg met de gemeente.

* 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
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
Brief betreffende verkiezingen aanpassen en
agenderen voor 8 november

Werkgroep wonen

Werkgroep wonen met
zorg

secretaris

Voorzitter+secretaris

