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Verslag van Participatieraad Haarlemmermeer 
Vergaderdatum 3 oktober 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 
Afwezig Astrid Jelierse 

Verslaglegging Ineke van Dijk (secretaris) 
  

   Onderwerp Actie 

1 Opening 

• Ernst Groot heeft besloten om vanwege gezondheidsredenen de 
Participatieraad vroegtijdig te verlaten. Hij zou anders aan het einde van dit jaar 
volgens het rooster van aftreden afgetreden zijn. De secretaris zorgt voor een 
passende attentie. 

• Nieuw lid Ab Warffemius wordt welkom geheten en stelt zich kort voor. 

• Astrid Jelierse heeft zich ziek gemeld. 
 

 

2. Verslag van 5 september 2022 
N.a.v.:  
Het wethoudersoverleg is verzet naar woensdag 12 oktober. 
Werkgroep inburgering: 10 weken blijkt al te kort voor een brede intake. Een lid geeft 
aan dat de tijd voor de intake altijd te kort zal zijn en adviseert om gelijk met de mensen 
aan de slag te gaan. De trekker van de werkgroep geeft aan dat het iets genuanceerder 
ligt, dat het regelen van alles wat belangrijk is zoals huisvesting, juridische zaken, 
opleiding etc. tijd kost. Er volgt nog een uitgebreide evaluatie. 
Bladzijde 2, punt c4: De vergadering heeft besloten om af te wachten welke 
compenserende maatregelen het rijk zal nemen en afhankelijk daarvan te beslissen of 
er een ongevraagd advies zou moeten worden uitgebracht. De werkgroep neemt dit 
punt mee naar het overleg met de gemeente. 
Van de actielijst kunnen de punten 9,10,12,13,14,15,16 en 18 worden verwijderd. 
Leerlingenvervoer: dagelijks is er een tekort van 20-30 chauffeurs. Er is voor gekozen 
om jonge kinderen zoveel mogelijk vaste chauffeurs te geven en VSO leerlingen niet. 
Ton zal dit bespreken in de klankbordgroep Doelgroepenvervoer en vragen of het nog 
wel lukt om alle leerlingen op school te krijgen. 
Schoolbibliotheek: de secretaris stuurt de mail over de schoolbibliotheek door aan 
Mieke zodat zij deze aan de school voor kan leggen. 
Werkgroep Armoede: de secretaris plant een nieuwe afspraak in. 
 

 
 
 

3. Presentatie eenzaamheid 
Door Egwin Heins van Stichting Meerwaarde. 
Voor de uitvoering van het plan van aanpak eenzaamheid heeft de regiegroep 
eenzaamheid de leiding, niet de gemeente. De regiegroep bestaat uit organisaties als 
Roads, Maatvast, GGD, Amstelring en Sportservice). De regiegroep stuurt op 
hoofdlijnen, daarnaast zijn er een aantal groepen op praktijkniveau. De afgelopen drie 
jaar is er een hoop gedaan om de bewustwording van de inwoners te vergroten. Door te 
kijken naar hiaten in het aanbod is men gekomen tot nieuw aanbod.  
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Een aantal resultaten zijn onder andere de Week tegen de eenzaamheid waarin circa 
40 activiteiten worden georganiseerd, deskundigheidsbevordering op allerlei plekken 
gericht op het herkennen van eenzaamheid, er is een ambassadeur eenzaamheid en in 
het sportakkoord wordt sport al middel tegen eenzaamheid benoemd. De focus voor 
2022 ligt op verdieping op inwoners en risicogroepen. Elke twee jaar vindt een GGD 
monitor plaats waaruit data over de risicogroepen kan worden gefilterd. 
 
Vraag PR: werkt de gemeente goed mee? 
Antwoord: De gemeente werkt heel goed mee, samen met Meerwaarde geeft zij sturing 
en inhoud aan het programma en de lokale alliantie. 63 organisaties en 15 ondernemers 
maken deel uit van de lokale alliantie. Indicatoren voor de evaluatie van de speerpunten 
worden landelijk benoemd en lokaal door de regiegroep. 
 
Vraag PR: De missie lijkt weinig ambitieus (huidige eenzaamheidspercentage van 42 
procent in Haarlemmermeer niet verder toe te laten nemen). 
Antwoord: Er zijn heel veel factoren die invloed hebben op eenzaamheid. Mensen 
worden al op veel verschillende manieren betrokken. De vraag is hoe bereik je dan de 
mensen die je nog niet hebt bereikt. Een apart meldpunt is kostbaar en eigenlijk niet 
nodig omdat er al pluspunten en sociaal makelaars bij Meerwaarde zijn waar men een 
melding kan doen. De Participatieraad adviseert om meer bekendheid te geven aan de 
pluspunten en sociaal makelaars omdat deze niet voldoende bekend zijn. Egwin neemt 
deze suggestie mee. 
 
Vraag PR 
Waarom zijn er geen aanschuiftafels in Haarlemmermeer? 
Antwoord: Men is wel actief geweest naar betrokken ondernemers, maar dit heeft 
helaas geen resultaat opgeleverd. 
 
Vraag PR: 
Een lid geeft aan het instappunt te missen. Waar gaat iemand die eenzaam is heen? 
Waar kan men zich melden? En wanneer is iets geslaagd en adviseert hier meer 
bekendheid aan te geven. 
Antwoord: Wereldwijd is er een wetenschappelijke manier waarop gemeten wordt 
wanneer iets is geslaagd. Dit is een internationale standaard die Egwin graag zo laat. 
Het signaal over meer bekendheid geven aan waar mensen zich moeten melden wordt 
meegenomen. 
 
Afgesproken wordt om volgend najaar een update te ontvangen over hoe het het 
afgelopen jaar is gegaan. 
 

4. 
.  
 
 

1. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid 
Jelierse, Mieke Kramer, Jan Keessen)  
Op 22 september heeft een gesprek tussen de gemeente en de 
werkgroep plaatsgevonden. Niet alle agendapunten zijn aan de 
orde gekomen dus de secretaris plant eind oktober een 
vervolgafspraak in. Tijdens dit overleg heeft de werkgroep een 
presentatie gekregen over Thuis voor Noordje. perspectief op ‘zo 
thuis mogelijk opgroeien’ voor de meest kwetsbare jeugdigen in 
Haarlemmermeer. 
Het project staat of valt met voldoende personeel dat langdurig bij 
de organisatie blijft werken.  
Er zijn geen kinderen bekend in Haarlemmermeer die als gevolg 
van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst.  
De aanbesteding Jeugd is in volle gang, de voorlopige gunning is 
naar de aanbieders verstuurd.  
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Het team Jeugd van de gemeente is flink uitgebreid er zijn 
contractmanagers en beleidsadviseurs aangenomen. 

 
b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg  

(Ellie van Dijck (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop, 
Astrid Jelierse) 
De werkgroep heeft een stand van zaken gesprek met de 
gemeente op 4 oktober 2022. Astrid, Ellie en Gert zullen hierbij 
aanwezig zijn. 
 

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, 
georganiseerd door de rekenkamercommissie betreffende het 
onderzoek naar langdurig gebruik van de Voedselbank. 
Verschillende instanties hebben schriftelijk gereageerd op het 
rapport van rekenkamer over de Voedselbank. Deze reacties zijn 
terug te vinden op ons intranet. Doel van het ronde tafelgesprek is 
het inventariseren en uitwerken van verbetermogelijkheden. 
Tijdens het gesprek kwam naar voren dat er een verbetering moet 
komen in de aanpak. Zoek inwoners die langdurig in armoede 
zitten op en maak afspraken over de rolverdeling tussen de 
verschillende organisaties. Daarbij wil men meer regie van de 
gemeente en een ketenaanpak (samenwerking met 
vrijwilligersorganisaties als Schuldhulpmaatje, Humanitas etc). In 
oktober zal de rekenkamer haar onderzoeksbevindingen en 
aanbevelingen aan het college voorleggen, dan volgt waarschijnlijk 
in november behandeling in de gemeenteraad. 
2. Stand van zaken reactie op ons advies “Armoede is geen eigen 
schuld” 
De reactie op het advies is binnengekomen. De secretaris zal het 
doorsturen naar de leden en in de vergadering van november 
zullen we bepalen of er nog vervolgactie nodig is. 
3. De werkgroep zou op 6 oktober een stand van zaken gesprek 
hebben met de gemeente (beleidsadviseur inkomen en 
minimaregelingen). Dit gesprek kan niet doorgaan en zal door de 
secretaris worden verzet. 
4.  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. 
5.Het artikel over de compensatiemaatregelen van de gemeente 
Utrecht zal aan de agenda van het wethoudersoverleg toegevoegd 
worden met het voorstel om de aanpak van Utrecht ook in 
Haarlemmermeer te volgen. Een lid geeft aan dat er naast de 
Voedselbank nog een organisatie bestaat voor mensen die leven 
onder de armoedegrens, Stichting Prakkie Hoofddorp. De 
gemeente controleert of men in aanmerking kan komen voor de 
Voedselbank bij Stichting Prakkie wordt geen inzage gedaan in de 
financiële huishouding. Meer informatie over stichting Prakkie is te 
vinden op www.prakkiehoofddorp.nl 
 

 
d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 

(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck, Jose 
van Beurden, Ab Warffemius, Aaltje Talens Ounissi) 
25 oktober is er weer een vergadering van de regiegroep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgroep 
Armoede 
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eenzaamheid. Mochten de leden ideeën hebben of andere input 
willen leveren, dan graag. 
 

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 werkgroep heeft een goed overleg met de gemeente gehad.  
De Verordening wordt opgesteld voor een jaar. Omdat het van 
belang is dat Toezicht ook in de Verordening wordt verankerd zal in 
het advies op de nota Toezicht WMO 2015 en Jeugdwet een 
passage worden opgenomen dat het van belang is dat in de 
Verordening Sociaal Domein 2023 aandacht wordt gegeven aan de 
elementen die in dit advies worden benoemd. 
 

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. 
In de werkgroep nemen de volgende leden zitting: Marianne, Aaltje, 
Ellie, Bram (trekker), Gert, Ab en Erik de Winter. 
Op 7 november zullen Bram, Ab en Aaltje de bijeenkomst over het 
beleidskader bezoeken en dus niet bij de reguliere vergadering van 
de PR aanwezig zijn. 
 

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, gebiedsoverleggen 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 we 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. 
 
1. Haarlemmermeer Noord (Erik de Winter (trekker), Erik Wels, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
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Bram Roelofsen, Henri Popelier, Ab Warffemius) 
Stand van zaken bespreken. 
Verslag netwerkbijeenkomst 15 september. 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
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. 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
3. Haarlemmermeer Zuid (Gert van Nieuwkoop (trekker), Jose van 
Beurden, Astrid Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van Zoolingen, 
Aaltje Talens-Ounissi) 
Een lid heeft het gebiedsoverleg in Rijsenhout bijgewoond. 
 
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) 
(Johan van Rixtel blijft tot het einde van het jaar) 

c. Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep:Ton van 
Poeteren (trekker), Bram Roelofsen) 
Verslag van de klankbordgroep van 12 april bijgevoegd. 
Erik de Winter en Ton zijn uitgenodigd voor een overleg betreffende de 
systeembeschrijving (voor de partij die het vervoer moet coördineren) 
dat in het  PvE naar nieuwe aanbieders moet. Op 1 januari 2024 moet 
het nieuwe contract ingaan. Ton zal ook de vraag stellen hoe het 
leerlingenvervoer is opgestart aan het begin van het schooljaar. 

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. 
Nanda van Zoolingen wordt toegevoegd aan de werkgroep Armoede. 
De lijst wordt aldus vastgesteld. 
 

b. Evaluatie werkplan 2021-2022 (bijlage) 
De evaluatie wordt vastgesteld. 
 
c. Werkplan 2022-2023 (bijlage) van zomer tot zomer 
Aangepaste versie ter vaststelling 
Na een discussie over het meer inzoomen op de prioriteiten van de Participatieraad, 
waar gaan we op inzetten, wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen, wordt 

 
 
 
 
 
secretaris 
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afgesproken om het werkplan nu nog niet vast te stellen, maar om dit onderwerp apart 
op de agenda te zetten om er nog eens dieper op in te gaan, 
 
d. Advertentie werving nieuwe leden (bijlage) 
De advertentie wordt, behoudens enkele kleine aanpassingen, vastgesteld. 
De gesprekken zullen gevoerd worden in week 45 en 46.  
De delegatie wordt vastgesteld en zal bestaan uit Henri, Rianne, voorzitter en 
secretaris.  
Jose, Erik de Winter en Jan zullen een actieplan maken voor het inwerken van nieuwe 
leden (zie verslag 5 september, punt 4.1.c). 

 
e. Ongevraagd advies huisvestingsprobleem huisartsen 
We zijn in afwachting van een bestuurlijke reactie op ons ongevraagd advies. 
Wethouder Sedee heeft een bestuurlijke opdracht gegeven om onderzoek de laten 
doen naar nieuwe mogelijkheden voor huisvesting van huisartsen in Hoofddorp. 
De huisartsen zijn blij met ons ongevraagd advies. De voorzitter heeft hen aangeraden 
om over een week of zes nog een keer na te vragen wat het vervolg nu zal zijn. Later 
deze maand staat een nieuw overleg gepland tussen de voorzitter en de huisartsen, In 
het wethoudersoverleg van 12 oktober staat het onderwerp ook op de agenda. 
 
f. Adviesaanvraag toezicht en WMO en Jeugdwet (Ellie, Bram, Gert, Marianne, Aaltje 
en Nanda)  
Het concept advies wordt besproken. Een paar kleine aanpassingen zullen nog worden 
verwerkt. Ab zal een stukje tekst aanleveren over de koppeling van de Verordening 
Sociaal Domein en toezicht en handhaving. 
Het definitieve advies zal op 4 oktober worden verzonden aan het college. 
 
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. 
 

 

secretaris 
 
 
 
 
 
 
Enkele leden 

 

6.  
6.1 Ingekomen stukken 
a. Informatie over de doordecentralisatie beschermd wonen  
Voor kennisgeving aangenomen. 
b. Persbericht regionaal akkoord tegen laaggeletterdheid 
Voor kennisgeving aangenomen. 
c. Informatie over regionaal werkcentrum Groot-Amsterdam 
Voor kennisgeving aangenomen. 
d. Reactie op actielijst directieoverleg van 7 juli 2022  
Voor kennisgeving aangenomen. 

 
6.2 Terugkoppelingen 

Online bijeenkomst van de Koepel over de Jeugdwet  

De Powerpoint is terug te vinden op ons intranet onder Werkgroep Jeugd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 

Rondvraag 
Op 5 oktober wordt door de gemeente een bijeenkomst over het verkeerstructuurplan 
Hoofddorp georganiseerd. Ton zal deze bijeenkomst bijwonen met het oog op Wonen 
met Zorg 
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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 Stand van zaken individuele studietoeslag in het 
wethoudersoverleg van volgend jaar navragen. 

Secretaris 

4.  
 
 
 

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 Ton zal ook de vraag stellen hoe het 
leerlingenvervoer is opgestart aan het begin van 
het schooljaar tijdens de bijeenkomst van de 
Klankbordgroep Doelgroepenvervoer. 
Ton mail Marieke doorsturen. 
 

Ton 

7. 
 
 
 

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

secretaris 

8. 
 
 
 

03-10-22 Stand van zaken reactie op ons advies 
“Armoede is geen eigen schuld” 
De reactie op het advies is binnengekomen. De 
secretaris zal het doorsturen naar de leden en in 

secretaris 
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de vergadering van november zullen we bepalen 
of er nog vervolgactie nodig is. 
 

9. 
 
 
 
 
 

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 

10. 
 
 
 
 
 
 
 

03-10-22 In de werkgroep beleidskader Sociaal Domein 
nemen de volgende leden zitting: Marianne, 
Aaltje, Ellie, Bram (trekker), Gert, Ab en Erik de 
Winter. 
Op 7 november zullen Bram, Ab en Aaltje de 
bijeenkomst over het beleidskader bezoeken en 
dus niet bij de reguliere vergadering van de PR 
aanwezig zijn. 
 

Bram, Ab, Aaltje 

11. 
 
 
 
 
 
 

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

secretaris 

12. 
 
 

03-10-22 Nanda van Zoolingen wordt toegevoegd aan de 
werkgroep Armoede. 

secretaris 

13. 
 
 
 
 

03-10-22 Na een discussie over het meer inzoomen op de 
prioriteiten van de Participatieraad, waar gaan 
we op inzetten, wat willen we bereiken en hoe 
gaan we dat doen, wordt afgesproken om het 
werkplan nu nog niet vast te stellen, maar om dit 
onderwerp apart op de agenda te zetten om er 
nog eens dieper op in te gaan, 
 

secretaris 

14. 
 
 

03-10-22 Jose, Erik de Winter en Jan zullen een actieplan 
maken voor het inwerken van nieuwe leden (zie 
verslag 5 september, punt 4.1.c). 

Jose, Erik de Winter en 
Jan 

 
 


