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Ineke van Dijk (secretaris)

Onderwerp
Opening
De voorzitter heet iedereen welkom in deze digitale vergadering.

Actie

Verslag 8 november 2021
* Punt 4d: Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg: Tekst wijzigen in: De Regiegroep
Samen tegen eenzaamheid heeft in september en oktober een workshop Monitoring en
evaluatie aanpak eenzaamheid gevolgd. Het doel van deze workshop was onder meer
de missie en de doelen die in het Actieplan aanpak eenzaamheid Haarlemmermeer
2020-2023 worden genoemd, SMART te maken.
De resultaten van deze workshop zal in een volgend vergadering van de Regiegroep
Samen tegen eenzaamheid gepresenteerd worden, waarna het Actieplan aanpak
eenzaamheid Haarlemmermeer 2020-2023 daarop zal worden aangepast.
* Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst: Punt 4,6,7,8,9,10,12 en 13 kunnen van de actielijst af.

Secretaris

Terugkoppeling werkgroepen
a. Werkgroep Jeugd
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid
Jelierse, Mieke Kramer)
Stand van zaken bespreken. Geeft de bespreking van de twee
rapporten in de gemeenteraad op 25 november nog aanleiding tot
vervolgstappen?
De trekker raadt aan om het raadsdebat van 25 november nog een
keer terug te luisteren. Een raadsdebat waarin het uitblonk in
tijdsgebrek. De conclusies van de rekenkamercommissie en van de
VNG worden overgenomen door de gemeenteraad. Het is een
goed uitgangspunt om de gemeenteraad binnenkort kaders te laten
stellen. De rapporten worden meegenomen in de komende
dialoogsessies. Een aantal punten zijn benadrukt:
* Er moet gekeken worden naar de marktwerking versus
subsidierelaties en de vele aanbieders (198)
* De gemeenteraad maakt zich heel veel zorgen voor hulp aan
kinderen, 1 gezin, 1 aanbieder moet uitgangspunt zijn.
Nog gekeken worden naar marktwerking versus subsidierelaties
Vele aanbieders (198)
* multi probleemgezinnen zou in de kaderstelling van de
gemeenteraad specifieker aan de orde moeten komen
De inkoop Jeugd/WMO zal in 2023 plaatsvinden.
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Het gaat om het opstellen van de inkoopstrategie voor Jeugdhulp
(en Wmo) en het afbakenen van de Jeugdhulp door aanpassing
van de verordening sociaal domein.
Bij het stellen van de kaders is de Participatieraad nauw betrokken
door de bijwoning van dialoogsessies.
Trekker van de delegatie Inkoop Jeugd/WMO is de voorzitter van
de werkgroep Jeugd.
De dialoogsessies vinden plaats op 9 en 16 december en op 11 en
13 januari.
b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg
(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Gert van
Nieuwkoop, Ellie van Dijck, Astrid Jelierse)
Het overleg van de werkgroep Wonen met de gemeente was
plezierig en informatief. 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.
In welke mate er in Hydepark (meer) wonen met zorg gerealiseerd
zal worden is terug te vinden in de bestuurlijke
voortgangsrapportage die nog moet verschijnen.
In Haarlemmermeer kunnen 600 tot 1000 mensen niet meer
zelfstandig thuis wonen hiervoor zou men andere voorzieningen
willen realiseren. Denk aan een soort verzorgingshuizen. Dit jaar
zijn hier drie gesprekken over geweest met zorgpartijen,
ontwikkelaars en gemeente. Knelpunten zijn de financiën en
zorgaanbieders die het niet met elkaar eens zijn. Het plan is in
ontwikkeling maar intussen wordt er gekeken naar wat er op korte
termijn al kan worden opgepakt.
c.

Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut
werk) (Ann Baarsen (trekker), Henri Popelier,Gert van Nieuwkoop,
Ernst Groot, Dick Schaap, Anne Emde, Nancy Cornelisse)
* De rekenkamercommissie heeft op 16 december een
afstemmingsoverleg met een klankborgroep uit de gemeenteraad
over het onderzoeksvoorstel langdurig gebruik voedselbank.
Als de klankbordgroep positief reageert dan zal de RKC
onderzoekbureaus benaderen en de gemeenteraad informeren
over het onderzoek,
* De antwoorden op de vragen betreffende de toeslagenaffaire
moeten nog door de werkgroep worden besproken. Hier komt men
op terug. Opvallend is dat het om 411 gezinnen gaat in plaats van
de 280 die bij ons bekend waren. Daarnaast wordt in de
antwoorden verwezen bij Plangroep die op dit moment niet kan
leveren wat ze contractueel heeft afgesproken met de gemeente.
Dat bijt elkaar.
* Plangroep heeft richting gemeente aangeven dit jaar alsnog aan
haar verplichtingen richting de gemeente te zullen voldoen. Gelet
op de voorgeschiedenis hebben wij daar zorgen over en houden
we vinger aan de pols. Besloten wordt om af te wachten of
Plangroep de verwachtingen waar kan maken en afhankelijk
daarvan vervolgstappen te zetten. Het contract met Plangroep
voorziet helaas niet in het geven van bijvoorbeeld gele en rode
kaarten en er zijn maar twee grote aanbieders in Nederland voor
Schuldhulpverlening. Dit maakt de onderhandelingspositie voor de
gemeente niet makkelijker. De gemeente heeft het contract met
een jaar verlengd en ziet op dit moment geen andere optie.
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De werkgroep zal zich beraden over een eventueel ongevraagd
advies betreffende Plangroep en/of de toeslagenaffaire.
d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ineke van der Geest,
Inge Rebergen-Smit, Ann Thiebosch) Ellie van
Op 7 december vindt regiegroepoverleg plaats. Dit is het laatste
overleg van beleidsadviseur Vivienne Otto die de gemeente gaat
verlaten. Er zal worden teruggeblikt op de workshops betreffende
het SMART maken van het plan van aanpak eenzaamheid en er zal
gekeken worden naar de cijfers van de GGD betreffende
eenzaamheid. In januari zal een gastspreker van de GGD een
toelichting geven op de laatste eenzaamheidscijfers. Stand van
zaken bespreken.
e. Werkgroep Veilig thuis
(Ellie van Dijck(trekker), Bram Roelofsen, Erik de winter, Gert van
Nieuwkoop, Nancy Cornelisse)
We zijn in afwachting van een reactie op ons ongevraagd advies
Veilig Thuis.
f.

Werkgroep gezondheidsbeleid
(Erik de Winter (trekker), Bram Roelofsen, Ineke van der Geest,
Mieke Kramer)
Er is geen voortgang te melden. De trekker van de werkgroep heeft
de vraag neergelegd hoe het met het uitvoeringsplan staat, of
campagnes inmiddels gestart zijn en welk effect de bezuinigen op
het uitvoeringsplan hebben.

g. Werkgroep GGZ
De werkgroep GGZ zal voortaan aan de agenda worden
toegevoegd. Voor de terugkoppeling met een gesprek met
wethouder Sidali zie punt 5.2b.

4.

Participatietrajecten
4.1. Bespreekpunten
a. Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR
In het kader van dit onderwerp hebben we besloten om de 7 dorps- en wijkraden te
benaderen die hebben gereageerd op onze mail van april 2021 waarin we hebben
gevraagd naar hun contactpersoon voor het Sociaal Domein. De trekkers van de
delegaties zullen contact opnemen met de verschillende dorps- en wijkraden:
Noord (trekker Erik de Winter): Dorpsraad Badhoevedorp, Dorpsraad Zwaanshoek,
Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Midden: Wijkraad Toolenburg, Wijkraad Floriande,
Zuid (trekker Gert van Nieuwkoop); Dorpsraad Rijsenhout, Dorpsraad Nieuw-Vennep
Stand van zaken bespreken in februari 2022.
De trekker van delegatie Noord heeft drie dorpsraden aangeschreven. In januari zal een
afspraak worden gepland met de Dorpsraad Badhoevedorp. De twee andere raden
hebben nog niet gereageerd.
Trekker van de delegatie midden zal Ton van Poeteren worden. Vanaf januari heeft hij
tijd om zijn aandacht aan dit onderwerp te besteden.
De trekker van de delegatie Zuid heeft nog geen antwoord gehad op zijn mail aan de
dorpsraad Lisserbroek, het benaderen van de dorpsraad Rijsenhout gaat via Jose.
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b. Rooster van aftreden
De voorzitter heeft voor de duidelijkheid het actuele rooster van aftreden laten
bijvoegen. Besloten wordt ons aan dit rooster te houden.
c. Dialoogsessies inkoop Jeugd en WMO
De delegatie bestaat uit José en Erik Wels voor jeugd en Erik de Winter en Ton voor
WMO. Daarnaast zullen Ann, Mieke, Astrid en Bram aansluiten als toehoorder.
De eerste dialoogsessie is op 9 december.
* De secretaris zal een vooroverleg inplannen
* De Participatieraad ontvangt geen adviesaanvraag op het Raadsvoorstel dat naar de
gemeenteraad gaat. Omdat we voldoende gehoord worden in de dialoogsessies
hebben we aangegeven flexibel om te gaan met de procedure, Mocht blijken dat dingen
echt niet goed gaan dan voelen we ons vrij om een ongevraagd advies uit te brengen.
4.2 Stand van zaken
a. Toelichting op de stand van zaken betreffende sollicitaties
Er zullen drie leden benoemd worden per 1 januari aanstaande. Het plan is om
voorafgaand aan eerste vergadering in januari een eigen inwerksessie te plannen. De
nieuwe leden worden aangemeld voor de training “adviseren kun je leren”. Deze wordt
gegeven door de Koepel in februari.
b. Adviesaanvraag Mantelzorg
Het advies is verzonden. We zijn in afwachting van een reactie.
c. Brief verkiezingen:
Zowel HC nieuws en het Witte Weekblad heeft digitaal een artikel gewijd aan de
aandachtspunten van de PR voor de verkiezingen. Van de fracties uit de gemeenteraad
hebben we nog geen reacties ontvangen. Een lid merkt op dat het artikel niet lekker
“loopt”.
5.
5.1 Ingekomen stukken
a. Signaal van de website over OV coach
Het signaal wordt voor kennisgeving aangenomen.
5.2 Terugkoppelingen
a. Informatieve bijeenkomst doordecentralisatie beschermd wonen van 23 november
2021(verslag bijgevoegd)
De voorzitter geeft aan dat er 150 mensen op de wachtlijst staan. Dat zijn er te veel.
Een lid geeft aan dat deze mensen wel een vorm van zorg ontvangen maar wellicht niet
de juiste. De gemeente zit nog midden in wat ontwikkeld en afgesproken moet worden,
In 2023 moet dit rond zijn. Dit is het moment om met elkaar bij te praten, Besloten wordt
om de informatie voor kennisgeving aan te nemen. De zorgen zijn met elkaar gedeeld
er wordt op dit moment nog geen actie ondernomen.
b. Terugkoppeling gesprek met wethouder Sidali van 1 december 2021 betreffende
verward gedrag
Opvallend was dat er veel ervaringsdeskundigen aanwezig waren. Het was een
positieve bijeenkomst. Het verslag zal een de secretaris worden gestuurd en
geagendeerd worden voor het overleg van januari.
c. Antwoord op vraag over thuiszorg (nazending)
Het betreft huishoudelijke hulp. De secretaris vraagt na wat de op handen zijnde
beleidswijziging inhoudt.
6.

Rondvraag
* Ann geeft aan dat het wellicht goed is om bij het inwerken van de nieuwe leden in
januari een lid te betrekken dat al wat langer in de PR zit en een relatief nieuw lid.
* In Hydepark worden 1600 woningen gebouwd waarvan 50 tot 100 voor Wonen met
Zorg.

7.

Afscheid
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De voorzitter spreekt de vetrekkende leden toe (Ineke van der Geest, Inge RebergenSmit en Dick Schaap) en bedankt hen voor hun inzet.
8.

Afsluiting
De voorzitter wenst een ieder een goed 2022 en heft het glas.

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
De werkgroep Jeugd heeft besloten om de
behandeling van het rekenkameronderzoek en
het onderzoek van de visitatiecommissie op 2511-21 in de gemeenteraad af te wachten en
eventueel naar aanleiding van de discussie te
reageren. In januari zullen de definitieve plannen
volgen, hier zal de werkgroep zeker op
reageren.
Besloten wordt om de lijst met werkgroepen als
werkdocument te gebruiken en om deze in
januari of februari opnieuw te agenderen met
inpassing van de nieuwe leden.

secretaris

2.

28-06-21

3.

08-11-21

4.

08-11-21

5.

06-12-21

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.

Werkgroep Wonen

6.

06-12-21

De werkgroep Armoede zal zich beraden over
een eventueel ongevraagd advies betreffende
Plangroep en/of de toeslagenaffaire.

Werkgroep Armoede

7.

06-12-21

De werkgroep GGZ zal voortaan aan de agenda
worden toegevoegd

secretaris

8.

06-12-21

Inplannen vooroverleg dialoogsessies

secretaris

9.

06-12-21

Verslag van gesprek met wethouder Sidali van 1
december 2021 betreffende verward gedrag
agenderen voor 24 januari

secretaris

Werkgroep wonen met
zorg

Werkgroep Jeugd
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10.

.

06-12-21

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

secretaris

