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Verslag van Participatieraad Haarlemmermeer 
Vergaderdatum 14 november 2022 

Aanwezig Ellie van Dijck, George Hille (voorzitter), Ton van Poeteren, Henri Popelier, Mieke Kramer, 

Jose van Beurden, Jan Keessen, Nanda van Zoolingen, Erik Wels, Ernst Groot, Erik de Winter,  

Aaltje Talens Ounissi, Marianne Bobeldijk, Rianne Schonhage, Gert van Nieuwkoop, Ab 

Warffemius, Bram Roelofsen, Astrid Jelierse 

Gast: Mevrouw Kim van Goethem van Groen Links 
Afwezig Rianne Schonhage, Aaltje Talens Ounissie, Jose van Beurden 

Verslaglegging Ineke van Dijk (secretaris) 
  

   Onderwerp Actie 

1 Opening 
Rianne, Aaltje en Jose zijn ziek. Jan is verhinderd. Astrid moet eerder weg in verband 
met andere verplichtingen. 
De kaart aan Ernst Groot is bezorgd, hij bedankt de Participatieraad hartelijk. 

 

2. Verslag 3 oktober  2022 
Tekstueel: 
Pagina 6, punt f: graag wijzigen in adviesaanvraag toezicht WMO en Jeugdwet 2015.  
Pagina 2, derde alinea laatste zin. Egwin neemt de suggestie mee. Egwin heeft een 
mail gestuurd met zijn aantekeningen die leden nog tegoed hebben. 
Pagina 5c: werkplan 2022-2023. Aan het einde van de vergadering zullen we met elkaar 
afspreken op welke manier we invulling zullen geven aan de bijeenkomst.  
Pagina 3 onderaan stuk Voedselbank. “Bij Stichting Prakkie is inzage in de financiële 
huishouding niet nodig” wijzigen in “Bij Stichting Prakkie wordt geen inzage gedaan in 
de financiële huishouding.” 
 
Naar aanleiding van: 
Het antwoord op het signaal van een basisschool over variabele dienstverlening van de 
bibliotheek en daardoor gekort worden is aan de school doorgestuurd en met hen 
besproken. De school snapt dat de subsidie over meer scholen verspreid moet worden, 
maar vindt dit wel jammer. 
Pagina 5 Doelgroepenvervoer: De start van het leerlingenvervoer is redelijk soepel 
verlopen ondanks het tekort aan chauffeurs dat wel tot enkele knelpunten heeft geleid. 
 

 
 
 

3. 
.  
 
 

1. 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 van 22 
september en 31 oktober 2022  
De werkgroep heeft twee plezierige overleggen gevoerd. Wat 
betreft het huis van Noordje moeten in samenwerking met andere 
gemeenten nog een aantal heikele punten worden opgelost. 

 
b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg  

(Ellie van Dijck (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop, 
Astrid Jelierse, Marianne Bobeldijk, Ab Warffemius) 
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Het verslag van 4 oktober van het gesprek met de gemeente wordt 
voor kennisgeving aangenomen. 
Er is een gesprek ingepland tussen Ton en Ellie en beleidsadviseur 
Mirjam van Beek over het Grijs en Groen wonen (plezierig en 
toekomstbestendig). Marianne sluit aan in het kader van inwerken. 
 

c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut 
werk (bijlage)  (Henri Popelier (trekker),Gert van Nieuwkoop, Erik 
de Winter, Aaltje Talens Ounissi, Rianne Schonhage, Nanda van 
Zoolingen) 
1. Reactie op ons advies “Armoede is geen eigen schuld”. Is er 
naar aanleiding van de reactie nog aanleiding voor 
vervolgstappen? We zijn redelijk tevreden met de reactie, maar 
deze is weinig concreet. We wachten de bestuurlijke reactie op het 
rapport van de Voedselbank af en zullen dan beslissen of een 
ongevraagd advies nodig is. 
Wat betreft kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, veel 
mensen die hier recht op hebben moeten dit aanvragen, bij hen 
wordt de kwijtschelding niet automatisch toegekend. Dit punt zal de 
werkgroep meenemen in het overleg met de gemeente. 
Een lid merkt op dat de brief gaat over veel regelingen en subsidies 
en vraagt zich af of men stil staat bij wat de doelgroep nu echt 
nodig heeft. Met andere woorden: Luister naar de inwoner. 
Een ander lid geeft aan dat er op 7 november tijdens de 
bijeenkomst over het beleidskader voor het sociaal domein wel is 
besproken hoe om te gaan met de mens achter de mens. De 
gemeente worstelt erg met het feit dat ze naar de menselijke maat 
zoeken maar niet ontkomen aan de rechtmatigheid waarop getoetst 
moet worden. Dit is een kloof die ze graag goed willen dichten. 
2. Advies van de rekenkamercommissie op het rapport “Leven met 
de Voedselbank”.  
Het wachten is nu op een reactie van het college op het rapport en 
behandeling in de gemeenteraad. 
Het advies wordt voor kennisgeving aangenomen. 
3. De meest recente gegevens van het gebruik van de 
Voedselbank. Per 31 augustus: 1130 personen, 351 huishoudens. 
Per 26 oktober: 1229 personen, 384 huishoudens waaronder 470 
minderjarigen.  
Dit punt wordt voor kennisgeving aangenomen. 
4. De secretaris plant op korte termijn een overleg in met de 
gemeente. Bijgaand de agenda voor dit overleg. 
Voor kennisgeving aangenomen met 1 opmerking. Als men gratis 
ontbijt in de klas wil verzorgen doe dat niet voor 1 kind maar voor 
alle kinderen om een uitzonderingspositie te voorkomen. 
5.Terugkoppeling raadsessie beleidsplan en raadsvoorstel 
schuldhulpverlening 2022-2024 van 27 oktober  
Tijdens de sessie was men niet blij met het feit dat de 
aanbesteding schuldhulpverlening al gestart is, terwijl de 
gemeenteraad geen kaders aan heeft kunnen geven omdat het 
beleidsplan nu pas wordt vastgesteld.  
Mocht de aanbesteding gegund worden aan Plangroep dan zal de 
Participatieraad blijven hameren op een verbeterplan. 
6. Mailwisseling en telefoongesprek wethouder El Idrissi inzake 
voorstel gelijktijdige behandeling beleidsplan schuldhulpverlening 
en aanbevelingen rekenkamercommissie over onderzoek 
Voedselbank. De mailwisseling wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 
7. Brief Noodfonds 
Er zal geen noodfonds ingesteld worden en ook zal men niet 
overgaan tot jet oprekken van de bijstandsnorm boven de 120 
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procent. Wel onderzoekt men of er binnen bestaande middelen nog 
ruimte is om de doelgroep te dienen. 
8. Artikel Het Parool over kindregeling: Willen we aan het college, 
via een ongevraagd advies, voorstellen om de ' kind regeling ' in 
Haarlemmermeer uit te breiden naar het voorbeeld van 
Amsterdam. Blijkbaar is er extra budget van het Rijk.  
Besloten wordt om het onderwerp toe te voegen aan de agenda 
van het overleg dat de werkgroep binnenkort met de gemeente 
heeft. 
 

d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck, Jose 
van Beurden, Ab Warffemius, Aaltje Talens Ounissi) 
Terugkoppeling van de regiegroepvergadering van 25 oktober 
2022. 
(korte samenvatting bijgevoegd) 
Het officiële verslag komt nog. Hoofdzakelijk heeft men over de 
week tegen eenzaamheid gesproken en alle activiteiten benoemd. 
Voor de donkere dagen komt er ook een boekje uit met activiteiten. 
 

e. Werkgroep Verordening Sociaal Domein  
(Erik Wels (trekker), José van Beurden, Mieke Kramer, Astrid 
Jelierse, Erik de Winter, Ton van Poeteren en Henri Popelier) 
De reactie op ons advies is bijgevoegd. Is er naar aanleiding van 
de reactie nog aanleiding voor vervolgstappen? 
Het antwoord wordt voorkennisgeving aangenomen. Op een aantal 
punten heeft de Participatieraad nog tegemoetkomingen gekregen 
waar dit eerder in ambtelijk overleg nog niet gekregen kon worden 
omdat het college nog moest instemmen. 
De werkgroep is van mening dat er een publieksversie zou moeten 
zijn. Daarnaast mist de samenhang tussen de Verordening en het 
advies op de nota toezicht WMO 2015 en Jeugd. 
 

f. Werkgroep beleidskader Sociaal Domein  
(Bram (trekker), Marianne, Aaltje, Ellie Bram en Gert) 
Bram, Ab en Aaltje hebben op 7 november een bijeenkomst over 
het beleidskader sociaal domein bezocht. In de vergadering van 
december zal Hans Blok (senior beleidsadviseur van de gemeente) 
een presentatie geven over het beleidskader. 
Een van de belangrijkste conclusies van deze bijeenkomst is dat de 
gemeente zich bewust is van het dilemma menselijke maat en het 
bewaken van de rechtmatigheid van de uitgaven. 
De secretaris zal navragen of de concept nota kan worden 
verspreid onder de leden ter voorbereiding op de presentatie op 12 
december. 
 

g. Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep:Ton 
van Poeteren (trekker), Bram Roelofsen) 
* Terugkoppeling van de klankborgroepvergadering (presentatie 
over chauffeurstekorten en ontwikkelingen in het vervoer) 
27 oktober heeft Ton zijn afscheid aangekondigd. Bram volgt hem 
op. De Participatieraad heeft input geleverd op de stukken voor de 
aanbesteding van de regiecentrale. Al onze aanbevelingen zijn 
overgenomen. De aanbesteding is gestart en de gegevens staan 
sinds 31 oktober op Tenderned. Op 10 januari zal de gunning 
plaatsvinden. Na deze aanbesteding volgt de aanbesteding voor de 
vervoerders. Met ingang van 1 januari 2024 moet deze gereed zijn.  
* Bespreking voorstel eventueel ongevraagd advies dependances 
voor het (V)SO in de Haarlemmermeer 

 
 
 
 
 
 
 
Werkgroep 
Armoede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaris 
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Er zijn 600 leerlingen uit Haarlemmermeer die op VSO of SO zitten 
buiten Haarlemmermeer. Dit is een behoorlijke belasting voor het 
regiovervoer. Bram zal een gesprek voeren met het 
samenwerkingsverband SO en VSO om te bekijken of er andere 
oplossingen te bedenken zijn (bijvoorbeeld huisvesting 
dependances in Haarlemmermeer) en waar het probleem zit. 
Voor deze week is een staking in het leerlingenvervoer 
aangekondigd. Het is belangrijk dat de KBG op de hoogte is van 
waar deze precies zullen plaatsvinden. Bram en Ton houden in de 
gaten of hierover gecommuniceerd wordt. 
 
 

h. Werkgroepen gebieden 
De volgende verdeling in gebieden wordt vastgesteld: 
 
1. Haarlemmermeer West (Nieuwebrug, Vijfhuizen, Cruquius, 
Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek) Haarlemmermeer Noord 
(Spaarndam, Spaarnwoude, Penningsveer, Haarlemmerliede, 
Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede, Lijnden, Badhoevedorp, 
Nieuw Meer).Nieuwebrug, Vijfhuizen, Cruquius, Zwaanshoek, 
Beinsdorp en Lisserbroek) 
2. Hoofddorp Zuid West en Hoofddorp Noord (heel Hoofddorp) 
3. Haarlemmermeer Zuid-Oost (De Hoek, Rozenburg, Oude Meer, 
Schiphol-Rijk, Aalsmeerderbrug, Rijsenhout, Burgerveen, 
Leimuiderbrug, Weteringbrug, Buitenkaag en Abbenes) en Nieuw-
Vennep. 
 
Onze werkgroepen gebieden zijn nu afgestemd op de gebieden in 
Haarlemmermeer. Besloten wordt dat de drie trekkers van de 
werkgroepen met elkaar zullen bekijken hoe de plannen te 
beoordelen en dit in de vergadering van december terugkoppelen. 
Advies voordat je het stuk gaat becommentariëren is om eerst zelf 
te bedenken wat je een belangrijk onderwerp vindt. 
Ab biedt aan om mee te denken. 
 
1. Haarlemmermeer Noord (Erik de Winter (trekker), Erik Wels, 
Bram Roelofsen, Henri Popelier, Ab Warffemius) 
Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 13 oktober Bornholm en 
Overbos en Haarlemmermeer Noord (verslag bijgevoegd) 
De netwerkbijeenkomst Haarlemmermeer Noord, Overbos en 
Bornholm zijn voor deze keer samengevoegd. 
Voorkennisgeving aangenomen. 
 
2. Haarlemmermeer Midden (Ton van Poeteren (trekker), Mieke 
Kramer, Jan Keessen, Rianne Schonhage, Marianne Bobeldijk) 
Zie punt 1. 
 
3. Haarlemmermeer Zuid (Gert van Nieuwkoop (trekker), Jose van 
Beurden, Astrid Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van Zoolingen, 
Aaltje Talens-Ounissi) 
Verslag netwerkbijeenkomst 6 oktober 2022 
Terugkoppeling netwerkbijeenkomst van 3 november 2022. 
 Voor kennisgeving aangenomen. 
 

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 

 
 
 
Lid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trekkers + lid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag van Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 14 november 2022 

Volgvel 5 

 

thuis. Zodra deze voorhanden is dan zal de secretaris een afspraak met 
de werkgroep maken voor kennismaking met de nieuwe 
beleidsadviseur. 
Ik kom er op terug. 

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

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

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

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

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

 

5.  
 

4.1. Bespreekpunten 
a. Reactie op het coalitieakkoord 
Tijdens het wethoudersoverleg is de reactie niet aan de orde gekomen. 
Om te zorgen dat onze aandachtspunten niet zomaar verdwijnen wordt besloten een 
ongevraagd advies uit te brengen waarin deze punten verwerkt worden. 
 
b. Toekomstvisie huisartsen Haarlemmermeer (Zorggroep Haarlemmermeer) 
Naar aanleiding van punt 6 van het verslag van het gesprek met huisartsenvereniging 
Haarlemmermeer en Zorggroep licht de voorzitter toe dat men bezig is met het opstellen 
van een toekomstvisie. Deze is nog niet gereed. 
Op ons advies is een goed overleg opgestart tussen gemeente, zorgverzekeraar en 
huisartsenvereniging.  
Het ongevraagd advies van 6 september is nog niet beantwoord. De secretaris zal hier 
aandacht voor vragen. 
Aan de leden wordt gevraagd om na te denken wie dit overleg met de huisartsen voor 
wil zetten vanuit de PR. In de vergadering van 12 december zullen we hierover een 
besluit nemen. 
Een lid vraagt of de huisartsenvereniging Haarlemmermeer ook contact heeft met de 
regionale huisartsenvereniging. Hier speelt hetzelfde onderwerp. De voorzitter zal deze 
vraag stellen. 
 
c. Agenda directieoverleg 15 december 2022 
De agenda wordt vastgesteld met als toevoeging punt 8 over brief zorgverzekering. 
 
4.2 Stand van zaken 
a. Advies toezicht op WMO 2015 en Jeugdwet 
We zijn in afwachting van de reactie op het advies. 
De secretaris zal hiernaar informeren, 
b. Stand van zaken vacatures nieuwe leden 
Mieke laat weten te stoppen met de Participatieraad. 
We vinden dat erg jammer, bergrijpen haar beweegredenen en danken haar hartelijk! 
Er zijn nu 5 vacatures te vervullen. Er zijn drie reacties binnen gekomen. Op 18 
november zullen de gesprekken plaatsvinden. Vervolgens zal een voorstel naar het 
college gaan om de nieuwe leden per 1 januari 2023 te benoemen. 

 

 

 

Voorzitter/ 

Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

Leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretaris 

  



Verslag van Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 14 november 2022 

Volgvel 6 

 

6. 5.1 Ingekomen stukken 
a. Beantwoording schriftelijke vragen Hap betreffende energiecrisis (bijlage) 
Voor kennisgeving aangenomen.  
b. Poll gemeentelijk armoede beleid van de Koepel van adviesraden (bijlage) 
Voor kennisgeving aangenomen. 
c. Signaal Participatieraad over ziektekostenverzekering gemeente (bijlage) 
Voor kennisgeving aangenomen. 
d. Oktober 2022_artikel Parool over voedselbonnen en gratis ontbijt onderwijs (bijlage) 
De secretaris vraagt na of dit ook in Haarlemmermeer gebeurt, zo niet, of dit mogelijk is. 
e. Signaal logeerplekken en reactie gemeente (bijlagen) 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 

5.2 Terugkoppelingen 
a. Dag van de Participatie 10 oktober 2022  
Voor kennisgeving aangenomen. De secretaris zal de samenvatting ook intern bij de 
gemeente verspreiden. 
b. Gesprek wethouders van 12 oktober 2022  
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. Klopt het dat er een motie is 
aangenomen dat als de bezuinigingen meevallen er als eerste naar het sociaal domein 
gekeken zal worden? De secretaris zoekt dit uit. 
c. Participatiedemocratie (mailwisseling bijgevoegd) 
Wij wachten op actie vanuit de gemeente. 
d. Bijeenkomst Participatiewet van de Koepel 10 oktober 2022 (presentatie staat op 
intranet bij werkgroep Armoede) 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 

6. 
 

Rondvraag 
Extra bijeenkomst: 
Besloten wordt om Petra van der Horst van de Koepel te vragen om deze bijeenkomst 
te begeleiden en de nieuwe leden ook uit te nodigen. Het evalueren van het werken in 
werkgroepen zal ook tijdens deze bijeenkomst worden besproken. Daarnaast zullen we 
het hebben over de rol en koers van de Participatieraad. 
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Actielijst  
 

1.  
 
 
 
 

20-06-22 Kennismakingsafspraak inplannen voor 
werkgroep Veilig thuis met beleidsadviseur 
Het wachten is op de schriftelijke stand van 
zaken van de beleidsadviseur (Maarten 
Pekelharing) rondom geweld hoort nergens 
thuis.  

Secretaris 

2. 
 
 
 

20-06-22 De secretaris zal de jongerengemeenteraad 
aanbieden om een presentatie te houden over 
wat de PR is en doet. 
 
 

Q4 

3.  
 
 
 

05-09-22 Punten die de werkgroep Armoede onder de 
aandacht zal brengen van de gemeente tijdens 
het overleg met de gemeente. 

1. Nu al worden mensen geweerd uit de 
schuldhulpverlening omdat mensen niet 
aan hun verplichtingen kunnen voldoen. 
Dit is een schrijnende situatie. 

2. Als plangroep niet de volgende 
organisatie wordt voor de 
schuldhulpverlening dan is de 
Participatieraad benieuwd naar de 
overdracht mensen mogen niet tussen 
de wal en het schip vallen. 

3. Daarnaast heeft de Participatieraad 
diverse keren signalen afgegeven over 
fouten en problemen die zich voordoen 
binnen schuldhulpverleningstrajecten. 
Het advies is dan ook om dit in het 
nieuwe traject te voorkomen door hier 
op voorhand extra aandacht aan te 
besteden. 

 

Werkgroep Armoede 

5. 
 
 
 
 

05-09-22 In het najaar vindt de evaluatie van het eerste 
half jaar van de Nieuwe Wet Inburgering plaats. 
In Januari zal de secretaris een afspraak met de 
gemeente inplannen voor de werkgroep om  de 
stand van zaken te bespreken, een dergelijk 
gesprek zal vervolgens elk half jaar worden 
ingepland 
 

secretaris 

6. 
 
 
 

05-09-22 Er bestaan folders van de Participatieraad. Ineke 
zal een stapeltje meenemen tijdens het 
volgende overleg. 

Secretaris 

7. 
 
 
 
 
 

03-10-22 Er zal (nog) geen ongevraagd advies uitgebracht 
worden over armoede en het gebrek aan 
compensatie. De werkgroep zal dit onderwerp 
bespreken in het stand van zaken gesprek met 
de gemeente. Daarna zal alsnog bezien worden 
of een ongevraagd advies op zijn plaats is. 
 

Werkgroep Armoede 

8. 
 
 
 
 
 

03-10-22 Afspraak inplannen gebiedsmanager-PR (Ton 
en Erik de Winter) voor het maken van nadere 
afspraken. 

Secretaris 
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9. 
 
 
 
 

14-11-22 Uitbreiding kindregeling op agenda voor overleg 
werkgroep armoede met gemeente toevoegen 

Werkgroep Armoede 

10. 
 
 
 

14-11-22 De secretaris zal navragen of de concept nota 
beleidskader sociaal Domein kan worden 
verspreid onder de leden ter voorbereiding op de 
presentatie op 12 december. 

 
 

Secretaris 

11. 
 
 
 
 
 

14-11-22 Bram zal een gesprek voeren met het 
samenwerkingsverband SO en VSO over de 
hoeveelheid bewegingen naar buiten de 
gemeente voor leerlingenvoer om te bekijken of 
er andere oplossingen te bedenken zijn 
(bijvoorbeeld huisvesting dependances in 
Haarlemmermeer) en waar het probleem zit. 

Lid 

12. 
 
 
 
 
 
 

14-11-22 Besloten wordt dat de drie trekkers van de 
werkgroepen met elkaar zullen bekijken hoe de 
plannen te beoordelen en dit in de vergadering 
van december terugkoppelen 

Trekkers werkgroepen 
gebieden + lid 

13. 
 
 
 

14-11-22 Ongevraagd advies op coalitieakkoord maken 
en verzenden 

Voorzitter en secretaris 

14. 
 
 
 
 
 
 

14-11-22 Aan de leden wordt gevraagd om na te denken 
wie het overleg met de huisartsen voor wil zetten 
vanuit de PR. In de vergadering van 12 
december zullen we hierover een besluit nemen. 
 

Leden 

15. 
 
 
 
 
 

14-11-22 Informeren naar reactie op Advies toezicht op 
WMO 2015 en Jeugdwet 
 

secretaris 

16. 
 
 
 
 
 

14-11-22 Informeren naar reactie op advies Huisvesting 
Huisartsen 

secretaris 

17. 
 
 
 
 

14-11-22 De secretaris vraagt na of voedselbonnen en 
gratis ontbijt ook in Haarlemmermeer gebeurt, 
zo niet, of dit mogelijk is. 

Secretaris 

18. 
 
 
 
 

14-11-22 Verslag Dag van de Participatie 10 oktober 2022  
intern bij de gemeente verspreiden. 
 

secretaris 
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19. 
 
 
 
 

14-11-22 Klopt het dat er een motie is aangenomen dat 
als de bezuinigingen meevallen er als eerste 
naar het sociaal domein gekeken zal worden? 
De secretaris zoekt dit uit. 

 

secretaris 

 
 


