
Agenda 

 

 

 

 

 

 Leden Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 

Nazending in cursief 

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 11 april 2022  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Boskern, Liesbos 24, 2134 SB Hoofddorp  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 06 81550558 7 april 2022 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening 

a. Herdenking oud lid Viviën Nelom 

 

b. Vertrek Anne Emde, Nancy Cornelisse, Agnes Alkemade 
 

2. Presentatie Werk en Inkomen 
Door Beatrijs Aukema en Erlijn Netz. 
De volgende vragen zijn vooraf meegegeven: 
* Merken jullie al een effect van de beëindiging van de steunmaatregelen voor 
Corona? Kloppen mensen nu wel aan voor WW of bijstand? 
* Helaas lukte het in 2020 niet om tot banenafspraken te komen omdat er te weinig 
geschikte vacatures waren. Hoe is de situatie op dit moment?  
* Wil de gemeente een grotere rol op zich nemen bij de aanvraag van een 
doelgroepsverklaring? Dit gaat via het UWV, maar gebleken is dat als de gemeente 
zich hiermee bemoeit het proces enorm versneld wordt. 
* Wat doet de gemeente Haarlemmermeer om mensen die niet aan het werk zijn aan 
het werk te helpen?  
* reactie op motie: “Werk dat betaalt is voor iedereen winst behaald” 
* Wat vindt Haarlemmermeer, en wat doet Haarlemmermeer mogelijk, met het 
voorbeeld uit Rotterdam over opleiding aanbod? (naar aanleiding van artikel van 1 
vandaag over hoe Rotterdam 1000 mensen uit de bijstaand haalt door een betaalde 
opleiding aan te bieden, terug te vinden op website onder werkgroep armoede). 
 

3. Verslag vergadering 14 maart 2022  
Ter vaststelling. 
 

4. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse, 
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Mieke Kramer, Jan Keessen)  
Stand van zaken bespreken. 
 

b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg  
(Ellie van Dijck (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop, Astrid 
Jelierse) 
* terugkoppeling ondertekening Manifest Wonen met Zorg 
Bijgevoegd een artikel van Zorg en Zekerheid over de ondertekening. 
* De afspraak met de gemeente over wonen met zorg en beschermd 
wonen die oorspronkelijk op 29 maart plaats zou vinden wordt verzet. 
 

c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk 
(bijlage)  (Henri Popelier (trekker),Gert van Nieuwkoop, Ernst Groot, 
Erik de Winter) 
Bijgevoegd het ongevraagd advies “Armoede is geen eigen schuld”. We 
zijn in afwachting van een reactie van het college. 
Stand van zaken onderzoek voedselbak bijgevoegd. 
 

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

e. Werkgroep Veilig thuis 
(Ellie van Dijck,  Bram Roelofsen, Erik de Winter (trekker), Gert van 
Nieuwkoop, Jan Keessen) 
De werkgroep zal binnenkort geïnformeerd worden over de voortgang 
betreffende Geweld hoort nergens thuis. De beleidsadviseur is echter 
vertrokken bij de gemeente. De secretaris vraagt na wie haar opvolger 
is. 
 

f. Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker), Bram 
Roelofsen, Mieke Kramer, Nanda van Zoolingen) 
De trekker van de werkgroep heeft een afspraak gemaakt met de 
nieuwe beleidsadviseur gezondheidsbeleid. 

 
g. Werkgroep GGZ (bijlage) (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, 

Jose van Beurden) 
Bijgevoegd de derde evaluatie sluitende aanpak personen met verward 
gedrag. 
Geeft deze evaluatie nog aanleiding tot vervolgstappen? 
 

h. Werkgroep inburgering (Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, 
Henri Popelier, Ellie van Dijck) 
Stand van zaken bespreken. 
 

i. Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep:Ton van 
Poeteren (trekker), Bram Roelofsen) 
Stand van zaken bespreken. 
 

j. Werkgroep Inclusie (Ellie van Dijck (trekker), Nanda van Zoolingen, 
Henri Popelier, Bram Roelofsen) 
* De secretaris is benaderd door de beleidsadviseur Inclusie (Hanny 
Weijde) en zal voor de werkgroep een afspraak inplannen in de tweede 
week van april om terug te kijken op 5 jaar VN voor Handicap. Ter 
voorbereiding op dit overleg zal de secretaris het basisdocument uit 
2017 met de speerpunten van Haarlemmermeer en de brieven met 
betrekking tot de stand van zaken die ieder jaar aan de gemeenteraad 
zijn verzonden aan de werkgroep sturen. 
* Voorstel afhandeling signaal openbare toiletten. De werkgroep 
adviseert af te zien van een ongevraagd advies. 
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k. Werkgroep kadernota Sociaal Domein (Erik Wels (trekker), José van 
Beurden, Mieke Kramer, Astrid Jelierse, Erik de Winter, Ton van 
Poeteren en Henri Popelier) 
Nog niet operationeel. 
 

l. Werkgroep Sociale Basis (Bram Roelofsen (trekker) 
Het wachten is op een tweede versie van het filmpje betreffende de 
sociale basis. Twee leden zullen meekijken met de trekker. 
 

m. Werkgroep Dorps- en wijkraden (DWR) Noord (Erik de Winter 
(trekker), Erik Wels, Bram Roelofsen, Henri Popelier) 
Stand van zaken bespreken. 
 

n. Werkgroep DWR Midden (Ton van Poeteren (trekker), Mieke Kramer, 
Ernst Groot, Jan Keessen) 
Stand van zaken bespreken. 
 

o. Werkgroep DWR Zuid (Gert van Nieuwkoop (trekker), Jose van 
Beurden, Astrid Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van Zoolingen) 
Stand van zaken bespreken. 

  
 
5. Participatietrajecten        
   
5.1. Bespreekpunten 
a. Advertentie werving nieuwe leden. Voorstel advertentie plaatsen in de laatste week van 
april; dezelfde delegatie voor de gesprekken met kandidaten. 
b. Reactie op ongevraagd advies arbeidsmigranten (nazending per mail) 
Zie ook informatie over arbeidsmigranten op ons intranet. 
 
 
6.1 Ingekomen stukken 
a. Mail aan en reactie van wethouder Rip betreffende energiearmoede 
b. Evaluatie regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
c. WWR- initiatiefvoorstel Langetermijnvisie Participatiedemocratie Haarlemmermeer 
d. Uitnodiging Koepel voor online ledenontmoeting, bespreken of en wie er gaat. 
e. Mail over “bezwaar en beroep” 

 

6.2 Terugkoppelingen 
a. Inspiratiesessie: Grenzen aan inzet vrijwilligers en mantelzorg van 31 maart, verslag 
bijgevoegd 
b. themabijeenkomst over eenzaamheid op 5 april van 15.00 – 17.00 uur 
 
7. Rondvraag 
 
 
 
Stukken op website tussen 14 maart en 11 april 
maart 2022_artikel Politiek kan meer doen voor goede woningmarkt (werkgroep wonen) 
maart 2022_MantelzorgNL - Pamflet gemeente Haarlemmermeer (werkgroep eenzaamheid) 
maart 2022_MantelzorgNL_brief aan nieuwe raadsleden (werkgroep eenzaamheid) 
maart 2022-nota eenmalige energiestoeslag (werkgroep armoede) 
maart 2022_Informatie-over-opkoopbescherming (werkgroep Wonen) 
maart 2022_Brf-Wmo-drukverlagende-maatregelen-vanaf-28-maart-2022 
 


