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2.

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

Onderwerp
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Wegens vakantie
en ziekte zijn twee leden afwezig.
1. Presentatie beleidswijziging het nieuwe product schoonmaakhulp
aanvullend op hulp bij het huishouden
Tot 2015 werd hulp in het huishouden geregeld via de AWBZ. In 2015 is de zorg
hiervoor bij de gemeente belegd.
De Wmo kent verschillende vormen van de maatwerkvoorziening hulp bij het
huishouden. In de basis ter ondersteuning van twee doelgroepen: mensen die
vanwege een (tijdelijke) beperking fysiek niet in staat zijn om hun huis schoon te
houden (schoonmaakhulp, ook wei "HBH1") mensen die (tijdelijk) het vermogen
missen om regie te voeren op een gestructureerd huishouden (hulp bij het
huishouden, ook wel "HBH2") In het beleid van Haarlemmermeer worden
mensen die het vermogen missen om regie te voeren op een gestructureerd
huishouden aangemerkt als de doelgroep die de ondersteuning het meest nodig
heeft.
Hun kwetsbaarheid komt voort uit psychische, geriatrische of verstandelijke
problematiek. Dit zijn de mensen die hulp bij het huishouden als Wmomaatwerkvoorziening (HBH2) kunnen ontvangen.
In het beleid van Haarlemmermeer kwamen mensen die vanwege een beperking
fysiek niet in staat zijn om hun huis schoon te houden, niet in aanmerking voor
een Wmo maatwerkvoorziening (HBH1). Deze groep was aangewezen op
particuliere hulp zonder inzet van gemeentelijke middelen.
Wanneer een inwoner niet de middelen had om particuliere hulp in te schakelen,
kon hij/zij via de bijzondere bijstand een vergoeding krijgen voor
schoonmaakhulp. Per 1 januari is in de verordening sociaal domein 2019 HBH1
als wmo maatwerkvoorziening opgenomen (beleidswijziging).
Voor de volledigheid: naast hulp bij het huishouden als maatwerkvoorziening en
schoonmaakhulp via de bijzondere bijstand, bestaat een derde vorm in
Haarlemmermeer: de voucher. Dit is een toelage voor huishoudelijke hulp voor
de doelgroep die vóór 2015 op basis van de oude Wmo-criteria hulp bij het
huishouden ontving, maar na 2015 geen aanspraak meer maakte op de Wmovoorziening. Deze toelage betreft een aflopende overgangsregeling en daarmee
een beperkte groep inwoners (geen nieuwe instroom).
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In de verordening sociaal domein 2019 is per 1 januari 2022 HBH1 als wmo
maatwerkvoorziening opgenomen (beleidswijziging). Deze toevoeging en
uitwerking ervan in beleidsregels maakt mogelijk dat de gemeente de
voorziening schoonmaakhulp in de vorm van een financiële tegemoetkoming kan
verlenen. De voucherregeling schoonmaakhulp houdt hiermee op te bestaan.
Er zal een migratie van de dossiers 'schoonmaakhulp' met voorzieningen op
basis van de bijzondere bijstand en de voucherregeling naar Wmovoorzieningen plaatsvinden. In mei 2022 zullen de eerste gesprekken
plaatsvinden met inwoners die onder deze regelingen vielen.
Advies PR: Wijs inwoners op de mogelijkheid van onafhankelijke
clientondersteuning.
Vraag PR: Controleert de gemeente of de huishoudelijke zorg wordt geleverd?
En of als deze wordt geleverd de huishoudelijke hulp voldoet?
Antwoord: De gemeente voert geen actieve controle uit, als mensen ontevreden
zijn dan moeten ze dit bij de gemeente melden en zal er een gesprek volgen met
de zorgaanbieder. Mensen die via de particuliere markt huishoudelijke hulp
inhuren worden niet gecontroleerd, als men geen hulp inhuurt, maar wel het geld
ontvangt, dan gaat de gemeente er van uit dat men uiteindelijk zichzelf daar mee
heeft.
Vraag PR: Veel mensen durven het niet te melden als de huishoudelijke hulp
beneden de maat is. Dus een vorm van controle lijkt wel nodig.
Antwoord: In de gesprekken die met cliënten worden gevoerd wordt altijd
gevraagd hoe tevreden men is.
Vraag PR: Hoe bepaalt de gemeente op hoeveel uur huishoudelijke hulp iemand
recht heeft?
Antwoord: Hiervoor wordt een normenkader gebruikt.
Vraag PR: Hoe zit het met de verzekering als je iemand particulier inhuurt.
Antwoord: Er zijn overkoepelende organisaties die huishoudelijke hulp
aanbieden, hier is dit allemaal geregeld. Als je zelf iemand zoekt, dan ben jij
verantwoordelijk voor de verzekering.

3.

Verslag 14 februari 2022
Tekstueel:
* punt 5.1c: punt c, laatste stukje. Met de dorpsraad Badhoevedorp is niet op 2 februari
een bijeenkomst geweest, maar deze volgt nog op 22 februari.
Naar aanleiding van:
* 6.1d: de brievenselectie is door de gemeente afgeblazen. De secretaris vraagt na wat
de stand van zaken is.
* 7.3: Aan de gemeente is gevraagd om het signaal over de openbare toiletten in
behandeling te nemen. De gemeente heeft aangegeven dat het bestuur het een taak
van marktpartijen vindt en is nogal terughoudend. Besloten wordt dat de werkgroep
inclusie zich over het signaal buigen en komt met een advies over het al dan niet
uitbrengen van een ongevraagd advies.
Van de actielijst kunnen de volgende punten worden verwijderd:
3,4,7,8,9,10,12,14,15,17,18,19

4.
.

Terugkoppeling werkgroepen
Werkgroep Jeugd
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid
Jelierse, Mieke Kramer, Jan Keessen)
Het verslag betreffende het stand van zaken gesprek met de
gemeente van 15 februari wordt voor kennisgeving aangenomen.
De openstaande punten zijn aan de teammanager gemaild.

Secretaris

Werkgroep
inclusie

Verslag van
Volgvel

Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 14 maart 2022
3
Een lid merkt op dat hij graag heeft dat de steller van het stuk bij
verslagen wordt vermeld.
a. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg
(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Gert van
Nieuwkoop, Ellie van Dijck, Astrid Jelierse, Agnes Alkemade)
De werkgroep is in afwachting van het raadsvoorstel “Sturen op
wonen met zorg”. Ambtelijk (en wellicht ook bestuurlijk) heeft het
college de participatieraad eerder laten weten te verwachten een
advies te vragen over wonen met zorg. Uiteindelijk heeft het
college op 1 maart besloten dat ze dat op dit moment toch niet zal
gaan vragen, omdat de nota waar het om gaat voornamelijk gaat
over de samenwerking met andere partijen en het manifest dat
daarvoor is opgesteld. Het college zou dit manifest niet op advies
van de participatieraad kunnen wijzigen. Het manifest wordt op 31
maart ondertekend door alle partijen. Daarom is in de nota over de
samenwerking op wonen met zorg opgenomen dat het college de
participatieraad om advies gaat vragen op het moment dat het
beleid m.b.t. wonen en zorg wordt gewijzigd. Dat is voorzien in
2023 (door een nieuw college). Dan kan het college ook echt iets
met het advies doen.
Ellie is bereid gevonden om de rol van trekker over te nemen van
Jose. Op 29 maart vindt een afspraak plaats met de gemeente
waarbij ook de werkgroep GGZ aansluit in verband met beschermd
wonen.
Besloten wordt dat de voorzitter op 31 maart het manifest Wonen
met Zorg zal ondertekenen. Bestuurders van zorgaanbieders,
corporaties, ontwikkelaars, zorgkantoor en gemeente hebben de
handen in een geslagen om het tekort aan passende woonruimte
gezamenlijk aan te pakken.1 van de agendapunten in het gesprek
van de werkgroep met de gemeente zal zijn wat dit nu concreet
betekent.
De voorzitter merkt op dat hij vindt dat iemand de regierol zou
moeten pakken, in dit geval de gemeente. Een lid geeft aan dat we
ook kunnen afwachten hoe en of de samenwerking tussen de
partijen tot stand komt en dat de PR altijd nog een signaal af kan
geven als blijkt dat deze onvoldoende van de grond komt.
b. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut
werk) (Henri Popelier (trekker),Gert van Nieuwkoop, Ernst Groot,
Anne Emde, Nancy Cornelisse)
* Het ongevraagd advies “Armoede is geen eigen schuld” wordt,
behoudens enkele aanpassingen, vastgesteld en zal verzonden
worden aan het college.
* Toeslagenaffaire: Besloten wordt om het onderwerp nu te laten
rusten en om over twee maanden de stand van zaken op te
vragen.
* Voedselbank: Op dit moment vinden gesprekken plaats met een
20-tal cliënten van de Voedselbank. Naar verwachting zal de
rekenkamer in juni een rapport met aanbevelingen uitbrengen.
Vanwege de stijgende energieprijzen en het effect dat dit heeft op
minima die hier onder leiden, wordt besloten dat de voorzitter
contact legt met de wethouder Zorg om een signaal af te geven.
* Plangroep:
In het ongevraagd advies wordt onze zorg betreffende Plangroep
voldoende beschreven. We wachten de reactie van het college af.
c.

Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck, Agnes
Alkemade)

voorzitter
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De vergadering van de regiegroep is op 10 maart niet doorgegaan.
De vraag die gesteld is om als werkgroep eenzaamheid als
klankbordgroep voor de regiegroep te fungeren zal nog worden
beantwoord.
Binnenkort vindt overleg van de werkgroep plaats waarin het
uitvoeringsplan 2022 zal worden besproken. Er is nog niets bekend
over een eventuele opvolger voor eenzaamheid bij de gemeente.
Besloten wordt om nog even af te wachten.
d. Werkgroep Veilig thuis (bijlage)
(Ellie van Dijck(trekker), Bram Roelofsen, Erik de winter, Gert van
Nieuwkoop, Jan Keessen)
Erik de Winter zal de rol van trekker van de werkgroep op zich
nemen omdat Ellie van Dijck trekker zal worden van de werkgroep
Wonen/Wonen met Zorg. 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.
e. Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker), Bram
Roelofsen, Mieke Kramer, Nanda van Zoolingen)
Er is een nieuwe beleidsadviseur gezondheidsbeleid aangesteld,
de trekker van de werkgroep zal hem bellen en een afspraak met
hem maken.
f.

secretaris

Trekker
gezondheidsbeleid

Werkgroep GGZ (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, Jose
van Beurden, Nancy Cornelisse)
De werkgroep sluit aan bij de afspraak die de werkgroep Wonen
met Zorg heeft met de gemeente omdat ook het onderwerp
beschermd wonen aan de orde komt in dit gesprek.

g. Werkgroep inburgering (Jose van Beurden (trekker), Bram
Roelofsen, Henri Popelier, Ellie van Dijck)
De secretaris zal aan het einde van het voorjaar een afspraak
maken met de gemeente om de stand van zaken te bespreken.
h. Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep:Ton
van Poeteren (trekker), Bram Roelofsen)
Het chauffeurstekort is een probleem. Er wordt hard gewerkt aan
het uitwerken van mogelijkheden om met dit tekort om te gaan.
Besloten wordt dat er geen ongevraagd advies zal worden
uitgebracht maar wel om de ontwikkelingen rondom
doelgroepenvervoer te blijven volgen.
i.

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.

j.

Werkgroep kadernota Sociaal Domein
Besloten wordt om voor deze werkgroep dezelfde delegatie te
gebruiken als die bij inkoop Jeugd en WMO 2023. Henri Popelier

secretaris
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zal worden toegevoegd aan deze delegatie.
k. Werkgroep Sociale Basis (Bram Roelofsen (trekker)
De trekker van de werkgroep heeft op verzoek van de
communicatieadviseur van het Sociaal Domein meegekeken met
de eerste versie van een animatie over het de sociale basis.
Besloten wordt dat twee leden mee zullen kijken naar de
vervolgsessie van het filmpje.
l.

Werkgroep Dorps- en wijkraden (DWR) Noord (Erik de Winter
(trekker), Erik Wels, Bram Roelofsen, Henri Popelier)
Stand van zaken bespreken.
Noord: Op 22 februari heeft een lid een bezoek gebracht aan de
zeer levendige een actieve dorpsraad. Badhoevedorp.De focus ligt
vrijwel alleen op infra en bouwen en niet op het sociaal domein.
Op 10 maart heeft een lid een bijeenkomst bijgewoond waar
dorpsraad Zwaanshoek, het gebiedsmanagement en de politie
aanwezig waren. Een interessante bijeenkomst waar voornamelijk
de overlast van jongeren centraal stond.
Met de dorpsraad van Spaarnwoude is nog geen contact geweest.

m. Werkgroep DWR Midden (Van Poeteren (trekker), Nancy
Cornelisse, Mieke Kramer, Anne Emde, Ernst Groot, Jan Keessen)
Er is een mail gestuurd aan alle dorps- en wijkraden van gebied
midden. Tot op heden heeft alleen Hoofddorp Oost gereageerd.
Over een maand zal de werkgroep een herinnering sturen aan
diegenen die dan nog niet hebben gereageerd.
n. Werkgroep DWR Zuid (Gert van Nieuwkoop (trekker), Jose van
Beurden, Astrid Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van Zoolingen,
Agnes Alkemade)
Een lid zal contact opnemen met de dorpsraad van Nieuw-Vennep
na de verkiezingen. De trekker zal contact leggen met de
dorpsraad Lisserbroek.
5.

5.1. Bespreekpunten
a. Voorbespreking bezoek april
Erlijn Netz (processpecialist Werk en Participatie van SDV) en beleidsadviseur Beatrijs
Aukema zullen de stand van zaken Werk en Inkomen toelichten.
De volgende vragen worden 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”
b. Reactie wethouder Sidali op eigen bijdrage Jeugd en WMO
De reactie van wethouder Sidali wordt voor kennisgeving aangenomen. We wachten af
wat er vanuit het Rijk gebeurt.
5.2 Stand van zaken
a. Ongevraagd advies arbeidsmigranten
We wachten de reactie van het college af.
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b. Dialoogsessies inkoop Jeugd en WMO (bijlage)
(Erik Wels (trekker), José van Beurden, Mieke Kramer, Astrid Jelierse, Bram Roelofsen,
Erik de Winter en Ton van Poeteren)
Middels een brief aan het college hebben we laten weten geen ongevraagd advies uit te
zullen brengen. Bram Roelofsen heeft de werkgroep verlaten.
De trekker van de werkgroep geeft aan dat het de moeite waard is om het raadsdebat
over inkoop sociaal domein van 3 maart terug te kijken via de website van de
gemeenteraad.
6.

7.

6.1 Ingekomen stukken
a. Mailwisselingen Koepel betreffende kosten online sessies
Voor kennisgeving aangenomen.
b. Uitleg bij kaderstellende uitgangspunten
Voor kennisgeving aangenomen
6.2 Terugkoppelingen
a. Informatieve bijeenkomst “Een thuis voor Noordje”, over de ambitie om zo thuis
mogelijk opgroeien mogelijk te maken voor de meest kwetsbare jeugdigen uit
Haarlemmermeer.
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. Een mooie ambitie die zal worden
meegenomen in het gesprek met de gemeente over wonen met zorg.
b. Gesprek tussen de werkgroep inkoop Jeugd en WMO 2023 en de gemeente over de
betrokkenheid van de PR bij het vervolgtraject betreffende het aanpassen van de
verordening sociaal domein. De PR wordt nauw betrokken bij het vervolgtraject.
Besloten wordt dat de werkgroep zich ook beschikbaar stelt voor het meedenken bij de
ontwikkeling van de kadernota sociaal domein.
Rondvraag
* Een lid complimenteert de burgemeester. Zij heeft de vluchtelingen uit Oekraïne ter
ondersteuning een handgeschreven kaart gestuurd in het Engels.
* Een lid attendeert de leden op een stukje uit de plaatselijke krant waarin de nieuwe
leden van de adviesraad Aalsmeer op de foto staan met de wethouder en een
bloemetje ontvangen. Dit is wellicht ook een idee voor Haarlemmermeer om de PR op
de kaart te zetten.

Actielijst
1.

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

2.

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. De eerste afspraak
volgt einde van het voorjaar.

Trekker werkgroep
inburgering
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3.

14-02-22

De samenwerkende grondeigenaren van
Haarlemmermeer West hebben een manifest
opgesteld waarin zij aangeven dat er de
komende jaren snel en efficiënt veel woningen
(12.000) voor een mix aan doelgroepen moet
worden gebouwd. In het Manifest staan hun
eigen taken en beloften zwart op wit, maar ook
hun verwachtingen over de inzet van de
gemeente.

Werkgroep
Wonen/Wonen met Zorg

De werkroep zal in haar gesprek met de
gemeente, naar aanleiding van dit manifest,
stimuleren om voortgang te maken met
bouwprojecten, ook in de sociale sector.
4.

14-03-22

de brievenselectie is door de gemeente
afgeblazen. De secretaris vraagt na wat de
stand van zaken is.

Secretaris

5.

14-03-22

Besloten wordt dat de werkgroep inclusie zich
over het signaal buigen en komt met een advies
over het al dan niet uitbrengen van een
ongevraagd advies.

Werkgroep inclusie

6.

14-03-22

Besloten wordt dat de voorzitter op 31 maart het
manifest Wonen met Zorg zal ondertekenen.
Bestuurders van zorgaanbieders, corporaties,
ontwikkelaars, zorgkantoor en gemeente hebben
de handen in een geslagen om het tekort aan
passende woonruimte gezamenlijk aan te
pakken.1 van de agendapunten in het gesprek
van de werkgroep met de gemeente zal zijn wat
dit nu concreet betekent.

voorzitter

7.

14-03-22

De werkgroep Veilig Thuis 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.

secretaris

8.

14-03-22

Er is een nieuwe beleidsadviseur
gezondheidsbeleid aangesteld, de trekker van
de werkgroep zal hem bellen en een afspraak
met hem maken.

Trekker gezondheidsbeleid

9.

14-03-22

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 werkgroen

secrets
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