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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 5 september 2022  

Aanvang 13.30-16.00 uur  

Locatie Beukenhorst, Heijezaal Toren A  

Contactpersoon Ineke van Dijk Hoofddorp,  

Doorkiesnummer 06 81550558 2 september 2022 
Bijlage(n) Diverse  

1. Opening 
Een hartelijk welkom aan de nieuwe leden Marianne Bobeldijk, Aaltje Talens Ounissi, 
Rianne Schonhage en Ab Warffemius. 
 

2. Verslag vergadering 20 juni 
Ter vaststelling. 
 

3. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid Jelierse, 
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) 
Informatie over het Programma Wonen ondersteuning en zorg ouderen 
bijgevoegd. Het programma wonen ondersteuning en zorg voor ouderen 
en Kamerbrief inzake programma wonen ondersteuning en zorg voor 
ouderen zijn terug te vinden op ons intranet onder de werkgroep Wonen 
met Zorg. 
 

c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut werk 
(bijlage)  (Henri Popelier (trekker),Gert van Nieuwkoop, Ernst Groot, 
Erik de Winter) 
1. Voedselbank: Bijgevoegd onze reactie aan de rekenkamercommissie 
op het onderzoek van de Voedselbank +de begeleidende mail. 
2. Bijgevoegd een artikel uit het HD over minder klanten Voedselbank 
Haarlem. 
3. Reactie op het advies individuele studietoeslag, is er nog actie 
gewenst? We zijn in afwachting van het antwoord van het college op 
ons ongevraagd advies “Armoede is geen eigen schuld”* 
4. Verslag gesprek werkroep armoede-gemeente (18 juli 2022) 
Bijgevoegd duidingsrapport dashbord minima (12 juli 2022) 
5. Mailwisseling energietoeslag en brief gemeente uitstel 
energietoeslag; Willen we voor dit onderwerp richting college nog 
aandacht vragen? 
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Nota verhoging eenmalige energietoeslag + schriftelijke vragen Groen 
Links bijgevoegd. 
 

d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck) 
Stand van zaken bespreken. 
* Terugkoppeling bijeenkomst regiegroep van 30 juni waarin het 
uitvoeringsplan eenzaamheid 3.0 (terug te vinden op ons intranet bij de 
stukken van 20 juni) nogmaals is besproken, 
* Terugkoppeling van het gesprek met Egwin Heins van Stichting 
Meerwaarde over de rol van de werkgroep in relatie tot de regiegroep 
eenzaamheid. 
 

e. Werkgroep inburgering (Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, 
Henri Popelier, Ellie van Dijck) 
Terugkoppeling gesprek Nieuw Wet inburgering van 30 juni. 
 

f. Werkgroep Verordening Sociaal Domein (Erik Wels (trekker), José 
van Beurden, Mieke Kramer, Astrid Jelierse, Erik de Winter, Ton van 
Poeteren en Henri Popelier) 
Verordening Sociaal Domein en Planning advies. 
 

g. Werkgroep Dorps- en wijkraden  
 
1. (DWR) Noord (Erik de Winter (trekker), Erik Wels, Bram Roelofsen, 
Henri Popelier) 
Stand van zaken bespreken. 
Verslag netwerklunch 13 juni 2022 Zwanenburg bijgevoegd, 
Verslag netwerklunch Badhoevedorp 16 juni 2022 bigevoegd. 
 
2. DWR Midden (Ton van Poeteren (trekker), Mieke Kramer, Ernst 
Groot, Jan Keessen) 
Stand van zaken bespreken. 
Verslag Netwerklunch Overbos 16 juni bijgevoegd, 
 
3. DWR Zuid (Gert van Nieuwkoop (trekker), Jose van Beurden, Astrid 
Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van Zoolingen) 
Stand van zaken bespreken. 
Verslag Meer voor elkaar Netwerklunch Nieuw-Vennep 2 juni 
bijgevoegd. 
 

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) 

c. Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep:Ton van 
Poeteren (trekker), Bram Roelofsen) 
Verslag van de klankbordgroep van 12 april bijgevoegd. 

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) 
 

4.  Participatietrajecten        
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4.1. Bespreekpunten 
a. Lijst van werkgroepen en aandachtsgebieden 
Ter vaststelling. 
Adressenlijst bijgevoegd. 
 
b. Werkplan 2022-2023 
Ter vaststelling. 
 
c. Jaarverslag 2021 
Ter vaststelling 
 
d. Lange termijnvisie Participatieve democratie 
De gemeenteraad heeft voorgesteld om de Participatieraad in te zetten als gesprekspartner.  
1. Zien wij voor onszelf een rol in het vervolgtraject?  
2. Wat zou onze inhoudelijke inbreng zijn? 
Bijgevoegd het initiatiefvoorstel en het gespreksmemo Langetermijnvisie 
Participatiedemocratie en de bestuurlijke reactie hier op. 
 
e. Ongevraagd advies huisvestingsprobleem huisartsen 
Bijgevoegd een signaal van de huisartsenvereniging Haarlemmermeer dat we ontvingen op 
29 juni. Omdat het zomerreces al was gestart, zijn secretaris en voorzitter zo vrij geweest 
om op dit signaal te reageren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een gesprek op 19 
augustus met de waarnemend voorzitter van de zorggroep Haarlemmermeer en de 
voorzitter van de huisartsenvereniging Haarlemmermeer. Dit om te bespreken wat er al 
gedaan is en welke oplossing zij zelf zien. 
Ook bijgevoegd het antwoord op schriftelijke vragen over de huisvesting van huisartsen in 
Haarlemmermeer waarin het standpunt van de gemeente goed naar voren komt en een 
presentatie van de huisartsenvereniging die inzicht geeft in de problematiek.  
De vraag is of de Participatieraad de gedachte steunt om over dit onderwerp een 
ongevraagd advies uit te brengen. 
 
f. Reactie op coalitieakkoord 
Graag jullie reactie zodat het stuk op 6 september aan het college kan worden verzonden. 
 
g Onderzoeksvragen rekenkamercommissie 
Willen wij, net als met de Voedselbank, de RKC voorstellen om in 2023 een soortgelijk 
onderzoek te willen houden onder de groep langdurig werklozen uit de categorie D. 
 
h. Agenda wethoudersoverleg 21 september 2022, inclusief verslag januari 
Ter vaststelling, verslag van het vorige overleg van 17 januari 2022 bijgevoegd. 

i.Afstemmen bezoek netwerklunches  
Het afgelopen jaar hebben wij geprobeerd om onze achterban uit te breiden. Dit om 
informatie op te halen, maar ook om informatie te brengen. 
Dit hebben we onder andere gedaan door contacten te leggen met de dorps- en wijkraden in 
Haarlemmermeer. Dit heeft in sommige gevallen vruchten afgeworpen, maar in de 
meerderheid van de gevallen zijn we er achter gekomen dat het fysieke domein vaak veel 
hoger op de agenda staat dan het sociaal Domein. Of men houdt zich helemaal niet bezig 
met het Sociaal Domein. Door deze ervaring zijn we verder gaan kijken en uitgekomen bij 
het bijwonen van de netwerklunches in Haarlemmermeer. Hier sluiten ook de 
gebiedsmanagers aan. Omdat de gebiedsmanagers veel contacten hebben binnen 
Haarlemmermeer, veel signalen opvangen en daardoor inzicht hebben hoe de lijnen lopen 
heeft de secretaris een afspraak ingepland tussen gebiedsmanagers en de trekkers van de 
werkgroepen dorps- en wijkraden op 20 september (DWR, zie punt 3 g, h en i). 
Daarnaast zullen we tijdens deze vergadering bekijken welke vaste leden de 
netwerkbijeenkomsten in Haarlemmermeer zullen bezoeken. Lijst met data is bijgevoegd. 
Voorstel: 
Nieuw-Vennep: Nanda van Zoolingen, met als vervanger Ellie van Dijck 
Badhoevedorp: Erik de Winter 
Halfweg/Zwanenburg: Bram Roelofsen 
Hoofddorp centrum: Henri Popelier 
Hoofddorp Bornholm: Mieke Kramer 
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Hoofddorp Overbos: Jan Keessen 
Spaarndam: Jose van Beurden 

Tijdens de vergadering kan desgewenst geruild worden. 

j. Mail Schoolbibliotheek 
Is verdere actie gewenst? 

 
5.1 Ingekomen stukken 
a. Verslag directieoverleg van 7 juli 2022 (bijgevoegd artikel en mailwisseling over grote 
zorgaanbieder die noodklok luidt). 
b. 6 juli 2022_Vooraankondiging adviesaanvraag toezicht rechtmatigheid WMO en Jeugdwet 
 

5.2 Terugkoppelingen 

1. Online actualiteitencollege Jouw Zorg: samen beslissen in de Jeugdzorg (verslag 

bijgevoegd) 

2. Bijeenkomst Beschermd Wonen 28 juni (verslag bijgevoegd) 

 
6. Rondvraag 
 
7. Borrel (16 uur) 
Kennismaking met de nieuwe leden en met de wethouders Charlotte van der Meij en  
Charif El Idrissi. 
 
 
 


