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 Leden Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 

Nazending 

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 3 oktober 2022  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Polderlanden, Vier Merenzaal  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 06 81550558 30 september 2022 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening 
Vertrek Ernst Groot. 
 

2. Verslag vergadering 5 september 2022 
Ter vaststelling. 

 

3. Presentatie eenzaamheid 
Door Egwin Heins van Stichting Meerwaarde. 
 

4. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse, 
Mieke Kramer, Jan Keessen)  
Terugkoppeling van het gesprek met de gemeente (clustermanager 
MOZ, Selma Mesic) van 22 september 2022 (verslag wordt 
nagezonden) 
 

b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg  
(Ellie van Dijck (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop, Astrid 
Jelierse, Marianne Bobeldijk, Ab Warffemius) 
Stand van zaken bespreken.  
De werkgroep heeft een stand van zaken gesprek met de gemeente op 
4 oktober 2022. 
 

c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk 
(bijlage)  (Henri Popelier (trekker),Gert van Nieuwkoop, Erik de Winter, 
Aaltje Talens Ounissi, Rianne Schonhage) 
1. Terugkoppeling van het ronde tafelgesprek van 20 september. 
Verschillende instanties hebben schriftelijk gereageerd op het rapport 
van de Voedselbank. Deze reacties zijn terug te vinden op ons intranet. 
Doel van het ronde tafelgesprek is het inventariseren en uitwerken van 
verbetermogelijkheden. 
2. Stand van zaken reactie op ons advies “Armoede is geen eigen 
schuld” 
3. De werkgroep heeft op 7 oktober een stand van zaken gesprek met 
de gemeente. 
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4.  Bespreken of er een ongevraagd advies verzonden moet worden 
over armoede en het gebrek aan compensatie. 
5.Voorstel om bijgaand artikel toe te voegen aan de agenda voor het 
komende wethouders overleg met het verzoek om in Haarlemmermeer 
direct het beleid van Utrecht te volgen.  
 

d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck, Jose van 
Beurden, Ab Warffemius, Aaltje Talens Ounissi) 
Stand van zaken bespreken. 
 

e. Werkgroep Verordening Sociaal Domein (Erik Wels (trekker), José 
van Beurden, Mieke Kramer, Astrid Jelierse, Erik de Winter, Ton van 
Poeteren en Henri Popelier) 
Op 20 september heeft de werkgroep bijgevoegde lijst met vragen 
voorgelegd aan de gemeente, de antwoorden op deze vragen zijn 
verwerkt in het definitieve advies (bijlage). 
 

f. Werkgroep beleidskader Sociaal Domein 
Hans Blok (senior beleidsadviseur van de gemeente) heeft de 
Participatieraad gevraagd of zij voor 7 november in de middag een 
aantal mensen af zou willen vaardigen. De gemeente wil dan een 
bijeenkomst organiseren om het beleidskader sociaal domein 2023-
2026 in wording te presenteren. 
Het Beleidskader betreft het hele sociaal domein. De gemeente is nu zo 
ver dat er een uitwerking is gemaakt van de kadernota en men wil het 
concept nu voorleggen (Opvolger beleidskader Koersvast steeds beter). 
Het betreft de missie, visie en strategie voor de komende jaren. Het 
gaat dus over WMO, Jeugdzorg, Participatiewet, Welzijn, preventief 
Jeugdbeleid onderwijs sport, kunst cultuur etc. 
De volgende leden zijn gevraagd om zitting te nemen in de werkgroep: 
Marianne, Aaltje, Ellie, Bram (trekker) en Gert. Tijdens de vergadering 
stellen we de delegatie definitief vast. 
De Participatieraad zal rond februari officieel om advies gevraagd 
worden. 
 

g. Werkgroepen gebieden 
Terugkoppeling van het gesprek met gebiedsmanagement op 20 
september: 
Gebiedsmanagers hebben geen contacten op individueel niveau, 
mochten ze dat wel hebben, dan kunnen ze hier vanwege de privacy 
niets over delen. Gebiedsmanagers hebben wel zicht op problematiek 
die speelt binnen de wijk en zij zijn de voorzitters van de 
netwerklunches en gebiedsoverleggen in Haarlemmermeer. Bij de 
netwerklunches zitten de sociale partners in ieder geval aan tafel, 
gebeidsoverleggen zijn per gebied anders ingericht, afhankelijk van de 
(sociale) problematiek per wijk. 
De gebiedsmanagers stellen voor om via deze overleggen de contacten 
met de (sociale) partners te onderhouden en om in deze overleggen 
een presentatie te geven over de Participatieraad met als doel dat de 
partners actiever signalen aan de Participatieraad kunnen afgeven 
tijdens deze bijeenkomsten. 
Omdat niet alle gebiedsmanagers zich even goed hadden voorbereid en 
nog even wilden nadenken over de vraag wat we voor elkaar zouden 
kunnen betekenen is afgesproken dat er in een kleiner groepje met 
gebiedsmanager Petra van Doorn verder in gesprek zullen gaan om 
nadere afspraken te maken. 
Wij ontvangen een lijst met data van de gebiedsoverleggen. Daarnaast 
ontvangen wij de gebeidsplannen die volgende week in het college 
zullen worden vastgesteld. 
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1. Haarlemmermeer Noord (Erik de Winter (trekker), Erik Wels, Bram 
Roelofsen, Henri Popelier, Ab Warffemius) 
Stand van zaken bespreken. 
Verslag netwerkbijeenkomst 15 september. 
 
2. Haarlemmermeer Midden (Ton van Poeteren (trekker), Mieke 
Kramer, Jan Keessen, Rianne Schonhage, Marianne Bobeldijk) 
Stand van zaken bespreken. 
Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 22 september 2022 over armoede 
en plangroep (verslag bijgevoegd. Verslag en presentaties zijn terig te 
vinden onder werkgroep armoede op ons intranet) 
 
3. Haarlemmermeer Zuid (Gert van Nieuwkoop (trekker), Jose van 
Beurden, Astrid Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van Zoolingen, Aaltje 
Talens-Ounissi) 
Stand van zaken bespreken. 
Terugkoppeling gebiedsoverleg Rijsenhout. 
 

Werkgroepen P.M. 
a. Werkgroep Veilig thuis 

(Ellie van Dijck,  Bram Roelofsen, Erik de Winter (trekker), Gert van 
Nieuwkoop, Jan Keessen) 
Het wachten is op de schriftelijke stand van zaken van de beleidsadviseur 
(Maarten Pekelharing) rondom geweld hoort nergens thuis. Zodra deze 
voorhanden is dan zal de secretaris een afspraak met de werkgroep maken 
voor kennismaking met de nieuwe beleidsadviseur. 

b. Werkgroep gezondheidsbeleid (Erik de Winter (trekker), Bram Roelofsen, 
Mieke Kramer, Nanda van Zoolingen, Rianne Schonhage, Marianne 
Bobeldijk) 

c. Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep:Ton van 
Poeteren (trekker), Bram Roelofsen) 

d. Werkgroep Inclusie (Ellie van Dijck (trekker), Nanda van Zoolingen, Henri 
Popelier, Bram Roelofsen) 

e. Werkgroep Sociale Basis (Bram Roelofsen (trekker) 
f. Werkgroep GGZ (Bram Roelofsen (trekker), Astrid Jelierse, Jose van 

Beurden) 
g. Werkgroep inburgering (Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, 

Henri Popelier, Ellie van Dijck, Aaltje Talens-Ounissi) 
 

5.  Participatietrajecten        
   

5.1.a. Bespreekpunten 
a. Lijst van werkgroepen (bijlage) 
Ter vaststelling. 
Aangepaste lijst bijgevoegd. 
 
b. Evaluatie werkplan 2021-2022 (bijlage) 
Ter vaststelling. 
 
c. Werkplan 2022-2023 (bijlage) 
Aangepaste versie ter vaststelling. 
 
d. Advertentie werving nieuwe leden (bijlage) 
Ter vaststelling. 
Delegatie samenstellen. 
Gesprekken zullen gevoerd worden in week 45 en/of 46 in oktober zal geadverteerd worden. 
Actieplan inwerken nieuwe leden: wie maakt een opzet? (zie verslag 5 september, punt 

4.1.c) 
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e. Ongevraagd advies huisvestingsprobleem huisartsen 
Mondelinge terugkoppeling van het gesprek met de voorzitter van de huisartsenvereniging 
Haarlemmermeer en de Zorggroep Haarlemmermeer 
We zijn in afwachting van een reactie op ons ongevraagd advies. 
 
f. Adviesaanvraag toezicht en rechtmatigheid WMO en Jeugdwet (Ellie, Bram, Gert, 
Marianne, Aaltje en Nanda)  
Bespreken van het concept advies  
Tijdpad: 

• Bijgevoegd het concept advies 

• Leden kunnen dan 3 oktober reageren en/of schriftelijk tot uiterlijk 10 oktober. Op 
basis van de bespreking van 3 oktober en de opmerkingen die schriftelijk nog 
volgen, zal het concept dan worden aangepast. Dan kan ik het definitieve advies op 

13 oktober verzenden. 
 
5.1b. Stand van zaken 

a. Onderzoeksvraag rekenkamercommissie 
De secretaris heeft namens de Participatieraad de onderzoeksvraag aan de 
rekenkamercommissie voorgelegd om in 2023 een soortgelijk onderzoek als dat van de 
Voedselbank te doen naar de groep langdurig werklozen uit de categorie D (grote afstand tot 
de arbeidsmarkt). Wat zijn knelpunten in het oplossen van dit vraagstuk en hoe worden die 
aangepakt. We wachten de reactie af. 
 
6.1 Ingekomen stukken 
a. Informatie over de doordecentralisatie beschermd wonen (bijlage) 
Is er nog actie van onze kant nodig? 
b. Persbericht regionaal akkoord tegen laaggeletterdheid (bijlage) 
c. Informatie over regionaal werkcentrum Groot-Amsterdam (bijlage) 
d. Reactie op actielijst directieoverleg van 7 juli 2022 (bijlage) 
 
 
6.2 Terugkoppelingen 
1. Online bijeenkomst van de Koepel over de Jeugdwet (Powerpoint op ons intranet onder 
Werkgroep Jeugd) en webinar van de Koepel over vraagstukken rondom de jeugdwet vanuit 
lokaal perspectief (door Mieke) 

 
 
7. Rondvraag 
 
8. Stand van zaken werving nieuwe voorzitter 
 
 
 
 
 


