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2.

Participatieraad Haarlemmermeer
16 mei 2022
Ellie van Dijck, George Hille (voorzitter), Ton van Poeteren, Henri Popelier, Bram Roelofsen,
Mieke Kramer, Jose van Beurden, Astrid Jelierse, Jan Keessen, Nanda van Zoolingen, Erik
Wels
Erik de Winter, Ernst Groot, Gert van Nieuwkoop (ivm bijeenkomst Toeslagenaffaire)
Ineke van Dijk (secretaris)

Onderwerp
Opening
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom in De Polderlanden. Dit wordt voorlopig
waarschijnlijk de vaste vergaderlocatie van de Participatieraad. Ook heet de voorzitter
gast Peter Barentsen welkom.
Drie leden zijn afwezig.

Actie

Verslag 11 april 2022
Tekstueel:
Enkele tekstuele opmerkingen zullen door de secretaris worden verwerkt.
Naar aanleiding van:
4f: Werkgroep gezondheidsbeleid: Graag het volgende toevoegen aan het verslag: De
trekker van de werkgroep heeft voortgangsnotitie van 3 februari jl. uitgebreid met Johan
van Rixtel (nieuwe beleidsadviseur gezondheidsbeleid) doorgesproken en hij kan zich
vinden in onze opmerkingen en aanbevelingen en ook hij groot voorstander is van meer
regie vanuit de gemeente zelf, maar wel met de nodige vrijheid bij de partners die het
beleid moeten uitvoeren.
6c: Lange termijnvisie participatiedemocratie: De gemeenteraad heeft voorgesteld om
de Participatieraad in te zetten als gesprekspartner. Besloten wordt om dit punt in
september te agenderen en daarbij twee vragen te stellen: 1. Zien wij voor onszelf een
rol in het vervolgtraject? 2. Wat zou onze inhoudelijke inbreng zijn?
2. Presentatie over Werk en Inkomen. Uit de presentatie kwam niet goed naar voren
wat er met onze zorgpunten wordt gedaan. Er kwam een positief verhaal en het is ons
onvoldoende gelukt om hier kritisch op door te vragen. De secretaris zal voor de
werkgroep armoede een extra afspraak inplannen om nog even door te praten over
deze zorgpunten. Het volgende wordt afgesproken:
1. De leden gaan nadenken over vragen die men aan de werkgroep armoede en
arbeidsparticipatie mee willen geven en zullen deze uiterlijk vrijdag 20 mei meegeven
aan de trekker van de werkgroep.
2. De werkgroep verzamelt de vragen en gaat met de dames, of anderen die hierover
gaan in gesprek.
3. We wachten ook nog het voedselbankonderzoek af om te bekijken of dat op dit
terrein van mensen weer aan de slag zien te krijgen, al of niet met vrijwilligerswerk, nog
interessante inzichten gaat opleveren.
Punt 3, 8, 10 en 11 kunnen van actielijst af.

secretaris

Verslag van
Volgvel

Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 16 mei 2022
2

4.
.

Terugkoppeling werkgroepen
1. Terugkoppeling werkgroepen
a. Werkgroep Jeugd
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid
Jelierse, Mieke Kramer, Jan Keessen)
Het gesprek dat gepland stond voor 16 mei is niet doorgegaan
omdat er op dit moment geen belangrijke onderwerpen zijn om te
bespreken. In september is de eerstvolgende afspraak.
Naar aanleiding van het artikel over meer uithuisplaatsing als
gevolg van de toeslagenaffaire zal de secretaris navragen of dit
ook in Haarlemmermeer speelt.
b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg
(Ellie van Dijck (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop,
Astrid Jelierse)
Verslag van het overleg met gemeente van 19 april 2022.
Wethouder Sidali is er trots op dat Haarlemmermeer de eerste
gemeente is met een visie op zorg en wonen, maar tegelijkertijd
blijft hij zeggen dat de gemeente ontwikkelaars niet kan dwingen
om zorgwoningen te bouwen. Dit blijft voor de Participatieraad
onbegrijpelijk en de Participatieraad zal dit punt dan ook blijven
opvoeren in gesprekken met de wethouder.
Bij de gemeente is wel iemand in dienst die ondersteuning biedt bij
particuliere zorgprojecten (Mirjam van Beek).
c.

Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut
werk (bijlage) (Henri Popelier (trekker),Gert van Nieuwkoop, Ernst
Groot, Erik de Winter)
* Er is nog geen reactie vanuit het college op ons ongevraagd
advies “Armoede is geen eigen schuld”. De secretaris zal navragen
wanneer dit te verwachten is.
* Gert zal vanmiddag de bijeenkomst over de Toeslagenaffaire
bijwonen en tijdens de vergadering in juni een terugkoppeling
geven.
* De trekker van de werkgroep zal naar aanleiding van de zorgen
die we hebben betreffende de energiecompensatie nogmaals
contact opnemen met de verantwoordelijk beleidsadviseur en
vragen of een ongevraagd advies zal helpen.
* De trekker van de werkgroep zal zich opgeven voor de
bijeenkomst over kinderarmoede op 29 september.
* In Haarlemmermeer maakt op dit moment het hoogte aantal
mensen ooit gebruik van de Voedselbank. In totaal 1170 mensen.
Het gaat om hetzelfde aantal huishoudens, maar om veel meer
kinderen. Eens in de maand zal de werkgroep de cijfers van de
Voedselbank tegen het licht houden.

d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck)
De secretaris zal voor de werkgroep een afspraak inplannen met
Egwin Heins van Meerwaarde om de rol van de werkgroep ten
opzichte van de regiegroep eenzaamheid te bespreken en om het
plan van aanpak te bespreken.
Tijdens de vergadering van de regiegroep van 26 april was het
onderwerp van gesprek (de uitwerking van) het plan van aanpak
eenzaamheid. Namens de gemeente is Xander van der Klauw
aangeschoven. Hij is tot 1 augustus ingehuurd om zaken te
ordenen en om ondersteuning te bieden.
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Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep:Ton
van Poeteren (trekker), Bram Roelofsen)
Het leerlingenvervoer loopt over het algemeen slecht in Nederland,
maar in onze regio heeft men het goed voor elkaar. Op dit moment
zijn alle vacatures vervuld.
e. Werkgroep Inclusie (Ellie van Dijck (trekker), Nanda van
Zoolingen, Henri Popelier, Bram Roelofsen)
Op 14 april is een gesprek geweest met Hanny Weijde
(beleidsadviseur) over de evaluatie van 5 jaar VN verdrag. Als er
ideeën zijn om mensen ergens bij te betrekken dan hoort ze dat
graag.
f.

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 nieuwe
beleidsadviseur start medio mei, zijn naam is Maarten Pekelharing
* geconcludeerd wordt dat we naar aanleiding van de Informatie
over Motie Superheld wijs in Haarlemmermeer geen aanleiding
voor vervolgstappen zien. De brief van het college is duidelijk en
ook de veldpartijen in het onderwijs geven aan geen behoefte te
hebben aan een nieuwe of tweede methode (in dit geval Superheld
Wijs) om (mogelijk) misbruik of mishandeling van kinderen te
monitoren. De huidige systematiek ( 'stappenplan en meldcode
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) voldoet blijkbaar en er is
geen reden om aan te nemen dat dit niet het geval is.

g. Werkgroep Dorps- en wijkraden (DWR) Noord (Erik de Winter
(trekker), Erik Wels, Bram Roelofsen, Henri Popelier)
* Terugkoppeling bezoek aan dorpsraad Zwaanshoek van 9 mei.
Dit was een informatieavond voor bewoners waar het met name
om verkeer ging.
* Besloten wordt dat het goed is om als PR regelmatig
netwerklunches bij te wonen. Zo geven we meer bekendheid aan
de PR en kunnen we signalen van diverse deelnemers meenemen
(denk aan politie, vrijwilligersorganisaties, boa’s, wijkagent,
basisscholen, Meerwaarde).
h. Werkgroep DWR Midden (Ton van Poeteren (trekker), Mieke
Kramer, Ernst Groot, Jan Keessen)
Het blijft moeilijk om contacten te leggen met de dorps- en
wijkraden. Veelal heeft men een andere prioritiet dan het Sociaal
Domein. De secretaris zal een overzicht van gebiedsmanager
opvragen, wellicht lukt het via die weg om contacten te leggen met
dorps- en wijkraden en het Sociaal Domein op de kaart te zetten.
i.

Werkgroepen P.M.

Werkgroep DWR Zuid (Gert van Nieuwkoop (trekker), Jose van
Beurden, Astrid Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van Zoolingen)
Namens de werkgroep Zuid neemt Ellie elke maand deel aan de
netwerklunch Nieuw-Vennep. Haar ervaring is dat er veel
zorggerichte dingen op de agenda staan. De nieuwe
gebiedsmanager heeft zich voorgesteld en wil zijn werk breed
insteken.
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a. Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker), Bram
Roelofsen, Mieke Kramer, Nanda van Zoolingen)
b. Werkgroep GGZ (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, Jose van
Beurden)
c. Werkgroep inburgering (Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen,
Henri Popelier, Ellie van Dijck) Binnen gemeente iemand voor
benaderen is Anne Werter geworden.
d. Werkgroep kadernota Sociaal Domein (Erik Wels (trekker), José van
Beurden, Mieke Kramer, Astrid Jelierse, Erik de Winter, Ton van
Poeteren en Henri Popelier)
Er zullen in juni twee dialoogsessie worden gepland waar de PR ook
voor zal worden uitgenodigd. Rob van Reenen (gemeente) hier aan zal
met de werkgroep een apart moment inplannen om een toelichting te
geven.
e. 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. De
secretaris vraagt de stand van zaken na.

5.

Participatietrajecten
5.1. Bespreekpunten
a. Stand van zaken werving nieuwe leden. De termijn is gesloten. Donderdag 19 mei
vindt de brievenselectie plaats. 7 en 8 juni vinden de gesprekken plaats met het doel
om de nieuwe leden per 1 september te benoemen.
b. Reactie op ongevraagd advies arbeidsmigranten
Het college ziet geen aanleiding om verder iets te doen met dit onderwerp. Recent is
door de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Hierop zijn twee rapporten van greenport Aalsmeer naar de gemeenteraad gestuurd.
Deze stukken zijn terug te vinden op de website onder interessante stukken (informatie
over huisvesting arbeidsmigranten). De reactie van het college wordt voor kennisgeving
aangenomen.

6.

6.1 Ingekomen stukken
a. Openingsbrief van de nationale ombudsman betreffende Participatie en WMO
Zouden wij ook willen deelnemen aan dit onderzoek? Haarlemmermeer heeft zich
aangemeld, maar er is nog niet uitgemaakt dat gemeente Haarlemmermeer 1 van
betrokken gemeenten zal zijn. Als de gemeente wordt uitgekozen wordt PR ook richting
ombudsman in beeld gebracht worden als partij die ook gehoord zou moeten worden.
b. Wijziging ondersteuning BGH
Voor kennisgeving aangenomen.
c. Testen sociale kaart
Ton en Astrid Mieke en Erik de Winter zijn bereid om deze te testen.
d. Vertrek Renate Fideli Meerwaarde
Voor kennisgeving aangenomen
e. Uitnodiging jongerengemeenteraad
De werkgroep Jeugd zal twee mensen afvaardigen.

6.2 Terugkoppelingen
a. Webinar Koepel 25 april ‘Gemeentelijke advies-en cliëntenraden en de
participatieverordening’. De powerpoint is terug te vinden op de website onder
interessante stukken, het verslag is bijgevoegd.

Werkgroep
Jeugd
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Er zijn geen vragen of opmerkingen. Erik de Winter zal vanavond de tweede
bijeenkomst bijwonen.
b. Raadsessie visie op Dienstverlening
Zie verslag.
Tijdens de raadsessie is het belang van het meedenken van de PR genoemd.

7.

Rondvraag
* Henri geeft aan dat er op 100 werklozen er 126 vacatures zijn. Er zijn op dit moment
400.000 vacatures. Wat doe je er aan om daar meer sturing aan te geven?
* Erik de Winter wijst de leden graag op de bijeenkomst van Koepel op 2 juni over
waarde van bewegen (gezondheidsbeleid).
* De Koepel organiseert aanstaande vrijdag online algemene ledenvergadering. De
voorzitter neemt deel en heeft de Koepel voorafgaand een paar financieel getinte
vragen gesteld.
* De voorzitter zal vrijdag in de rondvraag van de ALV van de Koepel vragen of andere
adviesraden bereid zijn een stelling in te nemen betreffende de toeslagenaffaire.
De vraag is of men dit zou willen voorleggen aan ministerie van sociale zaken en
werkgelegenheid.
* Na de vergadering van juni zal een profielschets van de nieuwe voorzitter worden
besproken.
* 20 juni zijn Mieke en Ton afwezig vanwege vakantie.

Voorzitter
Allen
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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.

14-03-22

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

Secretaris

3.

11-04-22

De secretaris zal voor de werkgroep een
afspraak inplannen met Egwin Heins van
Meerwaarde om de rol van de werkgroep ten
opzichte van de regiegroep eenzaamheid te
bespreken en om het plan van aanpak te
bespreken.

secretaris

4.

11-04-22

De derde evaluatie sluitende aanpak personen
met verward gedrag geeft geen aanleiding tot
vervolgstappen.
Opgemerkt wordt dat er in totaal 150
deelnemers de mogelijkheid hebben gehad om
de cursus Mental Heath First Aid te volgen. De
secretaris zal navragen hoeveel mensen deze
cursus daadwerkelijk hebben gevolgd.

secretaris

5.

11-04-22

Een lid heeft een signaal ontvangen van een
school dat scholen voor hun wisselcollectie in
plaats van 1200 euro nu 2450 moeten gaan
betalen.
Alhoewel de bibliotheken hier zelf over gaan,
krijgen ze subsidie van de gemeente. Deze
subsidie is waarschijnlijk omlaag gegaan. De
secretaris zal ambtelijk navragen of dit signaal
klopt en of de gemeente hier iets aan gaat doen.

secretaris

6.

16-05-22

Lange termijnvisie participatieve democratie
opnemen op agenda september

secretaris

7.

16-05-22

Naar aanleiding van het artikel over meer
uithuisplaatsing als gevolg van de
toeslagenaffaire zal de secretaris navragen of dit
ook in Haarlemmermeer speelt.

secretaris

8.

16-05-22

Terugkoppeling bijeenkomst toeslagenaffaire op
de agenda van juni zetten

secretaris

9.

16-05-22

De trekker van de werkgroep Armoede zal
contact opnemen met de verantwoordelijk
beleidsadviseur om de zorgen van de PR
nogmaals te uiten

Trekker werkgroep
armoede

Verslag van
Volgvel

Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 16 mei 2022
7
10.

16-05-22

Terugkoppeling bezoek jongerengemeenteraad
opnemen op agenda van juni

secretaris

11.

16-05-22

De voorzitter zal vrijdag 20 mei in de rondvraag
van de ALV van de Koepel vragen of andere
adviesraden bereid zijn een stelling in te nemen
over armoede, toeslagen en weer aan het werk
gaan. De vraag is of men dit zou willen
voorleggen aan ministerie van sociale zaken en
werkgelegenheid.

voorzitter

12.

16-05-22

Na de vergadering van juni zal een profielschets
van de nieuwe voorzitter worden besproken.

allen

