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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 24 januari 2022  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Teams  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 06 81550558 14 januari 2022 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening 
a. Een hartelijk welkom aan de drie nieuwe leden: Agnes Alkemade, Nanda van 
Zoolingen en Jan Keessen. 
b. Herdenken Ton de Vries  
c. Herdenken Bob Bekker 

2. Verslag vergadering 6 december 2021  
Ter vaststelling. 

3.Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse, 
Mieke Kramer)  
Bijgevoegd een brief over de stand van zaken Jeugdbeleid. Geeft deze 
brief nog aanleiding voor vervolgacties? 

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)  (Ann Baarsen (trekker), Henri Popelier,Gert van Nieuwkoop, 
Ernst Groot, Dick Schaap, Anne Emde, Nancy Cornelisse) 
Bespreken of er een eventueel ongevraagd advies betreffende 
Plangroep en/of de toeslagenaffaire zal worden uitgebracht. 

d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ineke van der Geest, Inge 
Rebergen-Smit, Ann Thiebosch) 
Stand van zaken bespreken. 

e. Werkgroep Veilig thuis 
(Ellie van Dijck(trekker), Bram Roelofsen, Erik de winter, Gert van 
Nieuwkoop, Nancy Cornelisse) 
De reactie op het ongevraagd advies Veilig Thuis is eind januari/begin 
februari te verwachten. Zie bijgaande mail. 

f. Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker), Bram 
Roelofsen, Ineke van der Geest, Mieke Kramer) 
Bijgevoegd een mail met een update van Gezond en Meer. Het 
uitvoeringsplan (plan van aanpak) is terug te vinden op ons intranet bij 
de stukken van de werkgroep gezondheidsbeleid. De werkgroep zal in 
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de tweede helft van januari het plan doorspreken om eventuele input te 
formuleren op het plan. Daarnaast zal tevens in de tweede helft van 
januari een afspraak ingepland worden met het team van Zorg en Meer 
(Daan Warmerdam) om over de voortgang van het plan en de 
campagne verder te praten.  

g. Werkgroep GGZ (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse en Jose van 
Beurden) 
Bijgevoegd het (raadsvoorstel) regionaal kader ‘Opvang Wonen en 
Herstel 2022 tot en met 2027. De Participatieraad is in maart en 
november 2021 met informatieve bijeenkomsten geïnformeerd over 
inhoud en proces van de doordecentralisatie BW. Daarnaast komt er 
ook lokaal beleid en uitvoeringsprogramma voor BW en MO voor onze 
gemeente, daar zal de Participatieraad in worden meegenomen. 
Beleidsadviseur Nienke van der Zee zal hier nog op terug komen.  

h. Werkgroep inburgering 
Zie bijgaande informatie over de implementatie van de nieuwe wet 
inburgering ter bespreking. Aan Plangroep word een grote rol 
toebedeeld. Dit baart de werkgroep zorgen. Dit agendapunt is ook 
toegevoegd aan de agenda voor het gesprek met de wethouders op 17 
januari. Tijdens de vergadering zullen we bespreken welke stappen te 
zetten naar aanleiding van de bespreking met de wethouders. 

 

  

 
4. Participatietrajecten        
   
4.1. Bespreekpunten 
 

a. Dialoogsessies inkoop Jeugd en WMO  

(Erik Wels (trekker), José van Beurden, Ann Thiebosch, Mieke Kramer, Astrid Jelierse, Bram 

Roelofsen, Erik de Winter en Ton van Poeteren) 
Bijgevoegd een terugblik op de dialoogsessies van 9 en 16 december en een vooruitblik op 
de dialoogsessies van 11 en 13 januari. Op 20 januari is een evaluatiegesprek geweest met 
Jose en Erik Wels. Ter vergadering zullen we bespreken of we nog een vervolgactie willen 
doen of dat we de ontwikkelingen afwachten. 

 

b. Lijst van werkgroepen en aandachtsgebieden (nazending) 
Ter vaststelling. Een nieuwe adressenlijst is ook bijgevoegd. 
 
c. Delegaties Dorps- en wijkraden (bijlage) 
Voorgesteld wordt om Nanda van Zoolingen en Agnes Alkemade aan te laten sluiten bij de 
delegatie van Dorps- en Wijkraden voor Haarlemmermeer Zuid, en Jan Keessen bij 
Haarlemmermeer midden. 

 

d. Adviesaanvraag mantelzorg (bijlage) 
Geven het antwoord op ons advies en de bijgevoegde mailwisseling nog aanleiding voor 
vervolgstappen? 
De resultaten van het bevolkingsonderzoek zijn eind februari beschikbaar. 

 

4.2  Stand van zaken 

 

a.Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR 
In het kader van dit onderwerp hebben we besloten dat de trekkers van de verschillende 
delegaties de 7 dorps- en wijkraden die hebben gereageerd op onze mail van april 2021 
- waarin we hebben gevraagd naar hun contactpersoon voor het Sociaal Domein-  zullen 
benaderen. In de vergadering van februari zullen we de stand van zaken bespreken. 
 
b. Programma zorg en werk coalitieakkoord 
Zie de bijlage waarin de meest relevante passages ten aanzien van Zorg en Werk uit het 
coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn opgenomen Op de agenda van het 
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wethoudersoverleg van 17 januari zal dit stuk ook worden geagendeerd met de vraag wat 
het college denkt te doen richting VNG en kabinet. 
 
5.1 Ingekomen stukken 
a. Verslag van de dag van de raden van 30 oktober 2021 
b. Verslag van het gesprek tussen wethouder Sidali met ervaringsdeskundigen (waaronder 
PR) van 1 december 2021 
c. Raadsvoorstel betreffende de Oprichting van een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd 
Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer 
d. Verslag directieoverleg (nazending) 
 
5.2 Terugkoppelingen 
a. Expertmeeting Jeugd van 8 december 2021 
 
6. Rondvraag 
 


