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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 14 februari 2022  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Raadzaal  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 06 81550558 3 februari 2022 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening 
 

2. Presentatie kadernota Sociaal Domein 2023-2026 (bijlagen) 

Hans Blok neemt ons graag mee in de totstandkoming van de kadernota sociaal 
domein 2023-2026 en het ontwerp (technische specificatie) dat hieraan vooraf gaat.  
 

3. Verslag vergadering 24 januari 2022  

Ter vaststelling. 

 

4. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse, 
Mieke Kramer)  
Dinsdag 15 februari heeft de werkgroep Jeugd een stand van zaken 
gesprek met de gemeente (ambtelijk). Opmerkingen over de 
voortgangsrapportage Jeugd graag aan de trekker melden. 

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”.  

c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut 
werk)  (Henri Popelier (trekker),Gert van Nieuwkoop, Ernst Groot, Dick 
Schaap, Anne Emde, Nancy Cornelisse) 
* Toeslagenaffaire: De werkgroep houdt in de gaten of Plangroep de 
juiste hulp kan bieden aan de slachtoffers van de Toeslagenaffaire. 

* Voedselbank: De voorzitter en de trekker van de werkgroep zijn door 
de rekenkamercommissie uitgenodigd voor een startbijeenkomst 10 
februari op betreffende het onderzoek onder langdurige bezoekers van 
de Voedselbank. Bij dit gesprek zijn de werkgroep van de rekenkamer 
die dit onderzoek begeleidt, het onderzoeksbureau dat het onderzoek 
uitvoert en de ambtelijke contactpersoon van de gemeente 
Haarlemmermeer aanwezig. Doel van de bijeenkomst is bespreken van 
de opzet en afspraken maken over de uitvoering van het onderzoek. 
Tijdens de vergadering volgt een terugkoppeling van deze bijeenkomst. 
* Plangroep; de antwoorden op de schriftelijke vragen van de HAP over 
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het functioneren van Plangroep worden nagezonden. Tijdens de 
vergadering bespreken we of we naar aanleiding hiervan nog reden 
zien voor vervolgstappen. Intussen blijft het verzoek van kracht om 
signalen over het functioneren van de Plangroep te blijven ophalen en 
door te geven aan de werkgroep. 

d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck) 
Stand van zaken bespreken. 

e. Werkgroep Veilig thuis (bijlage) 
(Ellie van Dijck(trekker), Bram Roelofsen, Erik de winter, Gert van 
Nieuwkoop, Nancy Cornelisse) 
De reactie op het ongevraagd advies is bijgevoegd. Ziet de werkgroep 
naar aanleiding van dit antwoord nog reden voor vervolgstappen?  

f. Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker), Bram 
Roelofsen, Mieke Kramer) 
Terugkoppeling van het gesprek met het team van Zorg en Meer (Daan 
Warmerdam) over de voortgang van het uitvoeringsplanplan Gezond en 
Meer en de campagne verder te praten. 

g. Werkgroep GGZ (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse en Jose van 
Beurden) 
Stand van zaken bespreken. 

h. Werkgroep inburgering 
Stand van zaken bespreken. 

 

  

 
5. Participatietrajecten        
   
5.1. Bespreekpunten 
 
a. Dialoogsessies inkoop Jeugd en WMO  
(Erik Wels (trekker), José van Beurden, Mieke Kramer, Astrid Jelierse, Bram Roelofsen, Erik 
de Winter en Ton van Poeteren) 
Terugkoppeling van de Informatieve Bijeenkomst over Raadsvoorstel ‘Kaderstellende 
uitgangspunten verordening sociaal domein, beleidskader sociaal domein en inkoop Jeugd 
en Wmo 2023’ van 3 februari. 
 
b. Lijst van werkgroepen en aandachtsgebieden en delegaties dorps- en wijkraden 
(bijlagen)) 
Ter vaststelling. 
 
c.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. We bespreken de stand van zaken en mogelijke vervolgstappen. 
 
5.2  Stand van zaken 
 
a. Programma zorg en werk coalitieakkoord  
We zijn in afwachting van een reactie van wethouder Sidali op de vraag of hij het stuk 
betreffende eigen bijdrage Jeugd en WMO zou willen bekijken en het idee zouden willen 
omarmen om het vervolgers in te brengen en steun te vragen bij de G40. De reactie zal 
worden nagezonden. 
 
6.1 Ingekomen stukken 
a. Informatie over uitvoeringsprogramma Veiligheid 2022 

Jeugd en de keten zorg - veiligheid zijn relevant voor ons. 
willen we over dit onderwerp meedenken. Of leggen we onze prioriteiten elders? 
b. Mailwisseling betreffende discussiestuk Koepel -weke prioriteiten stellen de adviesraden 
sociaal domein voor 2022- 
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6.2 Terugkoppelingen 
a. Sessie Sturen op Mantelzorg van 27 januari 
b. Online actualiteitencollege Inclusieve woonvormen van 3 februari (nazending) 
c. Reactie op ongevraagd advies PR Aalsmeer inzake arbeidsmigranten (nazending) 

7. Rondvraag 
 
 
 
Stukken op website geplaatst tussen 24/1 en 14/2:  
* Informatie over huisvesting vergunninghouders en asielopvang (werkgroep inburgering) 
*  raadsvoorstel Huisvestingsverordening gemeente Haarlemmermeer 2022 
*  raadsvoorstel 'Verdichtingsvisie Haarlemmermeer 2040 (interessante stukken) 
* Informatie over resultaten aanpak eenzaamheid (werkgroep eenzaamheid) 
* Voorgangsrapportage en klanttevredenheid Doelgroepenvervoer (doelgroepenvervoer) 
* Raadsvoorstel Vaststelling beleidsregels en verordening sociaal domein gemeente 
Haarlemmermeer 2022 (interessante stukken) 
* Raadsvoorstel regionaal kader opvang, wonen en herstel 2022-2027  
* Raadsvoorstel Oprichting gemeenschappelijk orgaan Beschermd wonen regio Zuid 
Kennermerland-IJmond en Haarlemmermeer (GGZ)  


