Verslag

Verslag van
Vergaderdatum
Aanwezig

Participatieraad Haarlemmermeer
24 januari 2022
Ellie van Dijck, Ernst Groot, George Hille (voorzitter), Gert van Nieuwkoop, Ton van Poeteren,
Henri Popelier, Erik Wels, Bram Roelofsen, Mieke Kramer, Anne Emde, Nancy Cornelisse,
Jose van Beurden, Astrid Jelierse, Erik de Winter, Nanda van Zoolingen, Agnes Alkemade, Jan
Keessen

Afwezig
Verslaglegging

1

2.

3.
.
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Onderwerp
Opening
* De voorzitter wenst iedereen alle goeds voor 2022 en hoopt ook in 2022 vruchtbare
resultaten voor de inwoners in Haarlemmermeer te behalen.
* De drie nieuwe leden worden welkom geheten en stellen zich kort voor. Agnes
Alkemade, 74 jaar, woont sinds 1969 in Haarlemmermeer en woont nu in NieuwVennep, Nanda van Zoolingen, medisch maatschappelijk werkster, woont 45 jaar in
Nieuw Vennep en gaat 1 mei met pensioen. Jan Keessen, 68 jaar, woont sinds 1984 in
Haarlemmermeer en heeft ruim 40 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt.
* De voorzitter staat stil bij het overlijden van oud lid van de WMO raad, en trouwe gast
op de publieke tribune, Ton de Vries en bij het overlijden van oud lid van de
participatieraad Bob Bekker. Er volgt een moment stilte.
* Ann Thiebosch zal vanwege haar gezondheidstoestand met onmiddellijke ingang haar
lidmaatschap van de Participatieraad neerleggen. Ann brengt de groeten aan iedereen
over en hoopt dat het werk van de Participatieraad nog vele jaren vruchtbaar zal zijn.
De komende dagen zal er contact gezocht worden met enkele leden om te kijken hoe
deze vacature kunnen voorzien.
Verslag 6 december 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actiepunt 3,4,6,7,8 en 9 kunnen worden verwijderd.
Terugkoppeling werkgroepen
a. Werkgroep Jeugd
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid
Jelierse, Mieke Kramer)
De brief over de stand van zaken Jeugd zal meegenomen worden
in het voortgangsgesprek dat de werkgroep heeft met de gemeente
(ambtelijk) op 15 februari. Mochten er nog opmerkingen zijn over
de Voortgangsrapportage Jeugd dan graag per mail aan de trekker
ven de werkgroep zenden.
b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg
(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Gert van
Nieuwkoop, Ellie van Dijck, Astrid Jelierse)
De werkgroep is in afwachting van het raadsvoorstel “Sturen op
wonen met zorg”.
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c.

Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut
werk) ( Henri Popelier,Gert van Nieuwkoop, Ernst Groot, Dick
Schaap, Anne Emde, Nancy Cornelisse)
* Toeslagenaffaire: Op 17 januari is dit onderwerp tijdens het
gesprek met de wethouders ook besproken. Geconcludeerd kan
worden dat het college worstelt met deze problematiek. Er zijn
ongeveer 400 gezinnen slachtoffer van de toeslagenaffaire. 200
gezinnen hebben gereageerd op een brief waarin de gemeente
hulp aanbood. Hiervan is inmiddels met 100 gezinnen gesproken
en is gekeken hoe deze gezinnen verder geholpen kunnen worden
(plan van aanpak). De wethouder overweegt om de 200 gezinnen
die niet gereageerd hebben opnieuw een brief te sturen, en om als
mensen na de tweede brief nog niet gereageerd hebben een
huisbezoek te laten afleggen.
Geconcludeerd wordt om nu geen ongevraagd advies uit te
brengen, maar om wel goed in de gaten te houden of Plangroep de
slachtoffers van de toeslagenaffaire de juiste hulp kan bieden.
* Voedselbank
De rekenkamercommissie gaat het onderzoek naar langdurig
gebruik van de voedselbank (laten) uitvoeren. Op dit moment
vinden gesprekken plaats met 3 bureaus. De verwachting is dat
begin februari een brief aan de gemeenteraad zal worden
verzonden waarin de uitwerking van het te verrichten onderzoek zal
worden opgenomen. De uitkomsten van het onderzoek komen
tegen de zomer beschikbaar
* Plangroep
Plangroep presteert niet zoals we mogen verwachten.
Een lid geeft aan dat de wachttijden aan de telefoon makkelijk zijn
opgelost. Er is een telefoniste die je doorverbindt, heb je geen
dossiernummer of contact dan sta je alsnog in de wacht.
Afgesproken wordt om signalen te blijven ophalen en te blijven
afgeven. Besloten wordt om geen extra signaal af te geven naar de
wethouder op dit moment omdat hij weet dat we er boven op zitten.
We wachten de antwoorden op de vragen van de HAP af en
bespreken deze in de volgende vergadering om te belijken of we
naar aanleiding hiervan nog vervolgstappen willen zetten.
In juni wordt het onderwerp wederom geagendeerd voor het
wethoudersoverleg.
d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck)
Stand van zaken bespreken.
Op 20 januari heeft een overleg plaatsgevonden waarin Danielle
Kramer, epidemioloog bij de GGD, de resultaten van het onderzoek
naar de gezondheid in Haarlemmermeer (2020) heeft toegelicht.
10.000 mensen in Haarlemmermeer zijn eenzaam, waarvan de
meeste in Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
De werkgroep komt binnenkort bij elkaar en zal dan bespreken
welke punten er voor hun uitspringen en op welke punten
eventueel actie ondernomen moet worden.
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. Tijdens het
wethoudersoverleg heeft wethouder Sidali zijn excuses
aangeboden voor de vertraging.
f. Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker), Bram
Roelofsen, Mieke Kramer). De werkgroep zal in de tweede helft
van januari het uitvoeringsplan Gezond en Meer doorspreken om
eventuele input te formuleren op het plan. Daarnaast zal tevens in
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de tweede helft van januari een afspraak ingepland worden met het
team van Gezond en Meer (Daan Warmerdam) om over de
voortgang van het plan en de campagne verder te praten. De
verantwoordelijk beleidsadviseur (Marleen van Overstraten) is
vertrokken bij de gemeente. Er is nog niets bekend over haar
opvolging.
g. Werkgroep GGZ (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse en
Jose van Beurden)
* De Participatieraad is in maart en november 2021 met
informatieve bijeenkomsten geïnformeerd over inhoud en proces
van de doordecentralisatie Beschermd Wonen. Daarnaast komt er
ook lokaal beleid en uitvoeringsprogramma voor BW en
Maatschappelijke Opvang voor onze gemeente, daar zal de
Participatieraad in worden meegenomen. Beleidsadviseur Nienke
van der Zee zal hier nog op terug komen.
* Raadsvoorstel beschermd wonen .
Besloten wordt om geen actie meer te ondernemen richting
gemeente betreffende dit voorstel, het ziet er goed uit. Eventueel
zou de werkgroep een positieve reactie kunnen geven richting
beleidsadviseur en dan eventueel zijdelings aangeven wat nog
opvalt.
h. Werkgroep inburgering
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.
Een lid geeft aan dat ze haar complimenten heeft gegeven aan de
wethouder over hoe Haarlemmermeer invulling heeft gegeven aan
de nieuwe wet inburgering, maar heeft tevens et signaal afgegeven
het jammer te vinden dat de drie taalscholen in Haarlemmermeer
niet verder kunnen met hun werk en dat is gekozen voor een
landelijke organisatie.
Een lid vraagt of cursisten nu naar Amsterdam moeten reizen en of
er reiskosten worden vergoed. De beroepsroute zal in ieder geval
Amsterdam plaatsvinden (ROC/VU), reiskosten worden hiervoor
vergoed.
Omdat de werkgroep graag meer structureel op de hoogte
gehouden wordt en vinger aan de pols wil houden zal de trekker
van de werkgroep de verantwoordelijk beleidsadviseur benaderen
met het voorstel om twee tot drie keer per jaar een afspraak in te
plannen.

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)
Gelijk in het begin van het traject is het onderscheid tussen toehoorders en deelnemers
opgeheven. Dit was prettig. Wat besproken is tijdens de sessies zal input zijn voor de
totstandkoming van de uitganspunten. Deze worden verwerkt in een Raadsvoorstel. Dit
Raadsvoorstel zal niet officieel voor advisering worden voorgelegd aan de PR omdat de
PR in het voortraject nauw betrokken is. Zodra het Raadsvoorstel voorhanden is zal het
gedeeld worden met de PR. Dan kan alsnog bekeken worden of een ongevraagd advies
nodig mocht zijn. Aan de wethouder is beloofd dat dit eventuele advies ruim voor de
Raadvergadering zal worden uitgebracht.
b. Lijst van werkgroepen en aandachtsgebieden

secretaris

Trekker
werkgroep
inburgering
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Er zullen aanpassingen in de lijsten moeten worden gedaan. Hierbij zal ook naar de
bezetting van de werkgroepen worden gekeken. Enkele leden zullen hierover in de
komende periode benaderd worden.
In februari worden de lijsten opnieuw geagendeerd.
c. Delegaties Dorps- en wijkraden (bijlage)
Nanda van Zoolingen en Agnes Alkemade zullen aansluiten bij de delegatie van Dorpsen Wijkraden voor Haarlemmermeer Zuid, en Jan Keessen bij Haarlemmermeer
midden. Hierdoor is de verdeling van leden over de delegaties wat onevenredig. Enkele
leden zullen de komende tijd benaderd worden met de vraag of ze zouden willen
verschuiven naar een andere delegatie.
d. Adviesaanvraag mantelzorg (bijlage)
Donderdag 27 januari vindt een sessie plaats over dit onderwerp.
Dan kan de gemeenteraad aangeven of zij vindt dat het college verkeerde keuzes heeft
gemaakt. Een lid geeft aan moeite te hebben met de reden van bezuinigingen
(bezuinigen op subsidies) op de mantelzorgwaardering en krijgt bijval van meerdere
leden. Een lid geeft aan dat op blz. 3 van het antwoord van het college op ons advies
staat dat Mantelzorg en Meer in 2020 een waardering kreeg van een 7,9 (waardering 110) en is benieuwd hoe de waardering in voorgaande jaren was. Helaas is hier geen
informatie over beschikbaar omdat pas dit jaar gestart is met een onderzoek naar de
waardering. Dit onderzoek zal in de toekomst jaarlijks worden gedaan.
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
zullen benaderen voor een afspraak. De trekker van regio Noord geeft aan dat er op 7
februari een gesprek is met Zwaanshoek en op 22 februari met Badhoevedorp.
De trekker van regio Zuid geeft aan dat hij zowel van Lisserbroek als van NieuwVennep nog geen antwoord heeft ontvangen en hier alsnog achter aan te gaan.
Tijdens de volgende vergadering zal een terugkoppeling worden gegeven.
b. Programma zorg en werk coalitieakkoord
De koepel van adviesraden heeft bij de VNG en het ministerie van VWS aandacht
gevraagd voor de regelingen betreffende een eigen bijdrage Jeugd en WMO. Dit zou
enige sturing kunnen geven aan het aantal mensen dat een beroep doet op deze
regelingen. De voorzitter heeft aan de wethouders gevraagd of zij dit stuk zouden willen
bekijken en het idee zouden willen omarmen om het vervolgers in te brengen en steun
te vragen bij de G40. Het stuk is inmiddels verzonden aan de wethouders en we zijn in
afwachting van een reactie.
Vorig jaar rond de zomer hebben we dit onderwerp aan de orde gehad. Daarna hebben
we via de Koepel om steun gevraagd bij andere adviesraden. Dit heeft er toe geleid dat
de Koepel een signaal heeft afgegeven richting VWS en de VNG.
Een lid merkt op haar twijfels te hebben over het invoeren van een eigen bijdrage voor
jeugd.
5.

5.1 Ingekomen stukken
a. Verslag van de dag van de raden van 30 oktober 2021
De PR heeft aangeboden om mee te werken aan de uitwerking van deze bijeenkomst
richting een raadsvoorstel, maar tot op heden niets vernomen. Een lid zal contact
opnemen met D66 over de voortgang en de secretaris zal ambtelijk navragen wat de
stand van zaken is.
b. Raadsvoorstel betreffende de Oprichting van een Gemeenschappelijk Orgaan
Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, Ijmond en Haarlemmermeer
Zie punt 3g.
c. Verslag directieoverleg (nazending)
Voor kennisgeving aangenomen.
d. Verslag Bestuurlijk overleg
Behoudens enkele kleine wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
e. ongevraagd advies arbeidsmigranten (gemeente Aalsmeer)
De Participatieraad heeft geen zicht op dit onderwerp. Besloten wordt dat de secretaris
dit stuk ambtelijk voorlegt met de vraag om voor onze vergadering van 14 februari een
reactie te geven op de vraag of men de situatie herkent.
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De voorzitter zal richting de voorzitter van Aalsmeer aangeven er prijs op te stellen om
meer regionaal af te stemmen door het opnieuw in leven brengen van een
voorzittersoverleg.
5.2 Terugkoppelingen
a. Expertmeeting Jeugd van 8 december 2021
Voor kennisgeving aangenomen.
6.

Rondvraag
* Een lid vraagt naar de stand van zaken betreffende de reactie van de PR op een
discussiestuk van de Koepel van 10 juni waarin uitsluitend negatief over de
ontwikkelingen binnen het sociaal domein werd gerapporteerd. De reactie en het
antwoord op de reactie wordt geagendeerd voor de vergadering van 14 februari.
* Opgemerkt wordt dat er wel heel veel stukken worden geprint, kan dit niet beter
digitaal. Allereerst wordt er al kritisch gekeken naar de stukken die worden geprint.
Daarnaast proberen we een middenweg te vinden. De een vindt een geprint stuk juist
fijn, voor de ander is het niet nodig.

voorzitter

secretaris

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”.)
* 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 eerste kwartaal van 2022 zal het
raadsvoorstel sturen op Wonen met Zorg gereed
zijn. De werkgroep vraagt na of en in welk
stadium de PR zal worden betrokken. In ieder
geval zal het raadsvoorstel worden gedeeld met
de PR.

secretaris

2.

28-06-21

3.

06-12-21

4.

06-12-21

De secretaris vraagt na wat de op handen zijnde
beleidswijziging betreffende huishoudelijke hulp
inhoudt

secretaris

5.

24-01-22

We wachten de antwoorden op de vragen van
de HAP over Plangroep af en bespreken deze in
de volgende vergadering om te belijken of we
naar aanleiding hiervan nog vervolgstappen
willen zetten.
In juni wordt het onderwerp wederom
geagendeerd voor het wethoudersoverleg.

Allen

6.

24-01-22

Er komt lokaal beleid en een
uitvoeringsprogramma voor Beschermd Wonen
en Maatschappelijke Opvang voor onze
gemeente, daar zal de Participatieraad in
worden meegenomen. Beleidsadviseur Nienke
van der Zee zal hier nog op terug komen, de
secretaris houdt dit in de gaten

secretaris

Werkgroep wonen met
zorg

Werkgroep Wonen
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.

7.

24-01-22

Omdat de werkgroep graag meer structureel op
de hoogte gehouden wordt en vinger aan de
pols wil houden zal de trekker van de werkgroep
de verantwoordelijk beleidsadviseur benaderen
met het voorstel om twee tot drie keer per jaar
een afspraak in te plannen.

trekker werkgroep
inburgering

8.

24-01-22

Lijst met aandachtsgebieden en werkgroepen
agenderen voor 14 februari

secretaris

9.

24-01-22

De voorzitter heeft aan de wethouders gevraagd
of zij dit stuk betreffende eigen bijdrage Jeugd
en WMO zouden willen bekijken en het idee
zouden willen omarmen om het vervolgers in te
brengen en steun te vragen bij de G40. Het stuk
is inmiddels verzonden aan de wethouders en
we zijn in afwachting van een reactie.

secretaris

10.

24-01-22

De PR heeft aangeboden om mee te werken
aan de uitwerking van de de dag van de raden
van 30 oktober richting een raadsvoorstel, maar
tot op heden niets vernomen. Een lid zal contact
opnemen met D66 over de voortgang en de
secretaris zal ambtelijk navragen wat de stand
van zaken is.

Lid, secretaris

11.

24-01-22

Besloten wordt dat de secretaris het ongevraagd
advies van de adviesraad Aalsmeer betreffende
arbeidsmigranten ambtelijk voorlegt met het
verzoek om voor onze vergadering van 14
februari een reactie te geven op de vraag of men
de situatie herkent.

Secretaris

11.

24-01-22

De voorzitter zal richting de voorzitter van
Aalsmeer aangeven er prijs op te stellen om
meer regionaal af te stemmen door het opnieuw
in leven brengen van een voorzittersoverleg.

Voorzitter

12.

24-01-22

Een lid vraagt naar de stand van zaken
betreffende de reactie van de PR op een
discussiestuk van de Koepel van 10 juni waarin
uitsluitend negatief over de ontwikkelingen
binnen het sociaal domein werd gerapporteerd.
De reactie en het antwoord op de reactie wordt
geagendeerd voor de vergadering van 14
februari.

secretaris

