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Verslag van Participatieraad Haarlemmermeer 
Vergaderdatum 12 december 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, Erik de Winter,  Aaltje 

Talens Ounissi, Marianne Bobeldijk, Gert van Nieuwkoop, Ab Warffemius, Bram Roelofsen, 

Astrid Jelierse Rianne Schonhage 
Afwezig  

Verslaglegging Ineke van Dijk (secretaris) 
  

   Onderwerp Actie 

1 Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Het is de laatste vergadering van de 
voorzitter ter ere daarvan is er een gebakje bij de koffie. 
 

 

2.  
 
 

Presentatie beleidskader Sociaal Domein 
Door Hans Blok, strategisch adviseur sociaal Domein 
 
Wat is nu nieuw aan dit beleidskader.  
1. Richting en focus over alle beleidsterreinen heen. Dit komt straks terug in een 
uitvoeringsagenda. 
2. Dit beleidskader is veel breder dan het voorgaande beleidskader. Naast WMO, 
Jeugdzorg en Participatiewet behelst het ook Cultuur, Sport, Onderwijs, preventief 
jeugdbeleid etc. Al deze onderwerpen hangen met elkaar samen binnen het sociaal 
domein. 
3. Keuze voor een bepaald type inwoner, namelijk inwoners in een kwetsbare 
positie. 
4. Leidende principes waar meer de behoefte uit spreekt om uit gezamenlijk 
perspectief te werken en niet allemaal met een eigen bril op.  
5. Meetbaarheid: Het doel is om meer verbinding met de leefwereld op te halen en 
niet in de schijnwerkelijkheid van cijfers weg te zakken. 
6. In tegenstelling tot bij het vorige beleidskader Koersvast steeds beter ligt te 
focus veel meer op terugkijken en vooruit kijken met alle partners 
7. Er zal geen tijdsperiode aan dit beleidskader worden gehangen het is de 
bedoeling om dit beleidskader voor onbepaalde tijd vast te stellen. De keuzes van 
opgaven vergen een lange adem. 
 
De kaderstelling begint met een opdracht van de gemeenteraad over missie (waar staat 
de gemeente voor) visie en strategie. 
Momenteel werk de gemeente met het Haarlemmermeers model. Het 
Haarlemmermeersmodel werkt niet met een wijkdienst maar met professionals op 
vindplaatsen. Het Haarlemmermeersmodel is een soort piepsysteem. De vraag is of de 
gemeente haar inwoners hiermee wel voldoende bereikt. 
Hoe gaat de gemeente bereiken dat er integrale zorg en ondersteuning geboden kan 
worden. Dit is geen makkelijke opgave omdat bestaanszekerheid, kansengelijkheid en 
gezondheid met elkaar samenhangen en niet los van elkaar gezien kunnen worden. Er 
zijn raakvlakken met verschillende relevante beleidsterreinen in andere domeinen zoals 
bijvoorbeeld woningbouw, de omgevingsvisie (gezondheid), (sociale) veiligheid en 
dienstverlening (serviceprincipes) 
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Ook zijn er raakvlakken met gebiedsgericht werken. Dit zou meer geïntegreerd moeten 
worden met het sociaal Domein. Zo kan in de uitvoeringsagenda bijvoorbeeld 
terugkomen of er gebieden zijn waar de gemeente juist op zou moeten investeren in het 
kader van het Sociaal Domein. 
De gemeente wil zich voornamelijk gaan richten op de kwetsbare inwoners. De doelen 
worden aangescherpt: meedoen stimuleren, kansengelijkheid vergroten, 
bestaanszekerheid herstellen, gezond leven makkelijker maken, Er is een vertaalslag 
gemaakt van de algemene doelstellingen naar deze groep waarbij de leidende principes 
de volgende zijn: 
Luisteren 
Doen wat nodig is 
We werken samen op basis van vertrouwen 
We geven ruimte aan de kracht van de samenleving 
 
Hans geeft aan dat dit een enorme uitdaging zal worden en nodigt de Participatieraad 
uit om hier ook haar aandeel in te hebben.  
 
Niet alles dat meetbaat is doet er toe en vise versa. Als het beleidskader gereed is wat 
dan? Dan zal een kwantitatief en kwalitatief meetsysteem (hoofd, hart en handen) 
medio 2023 worden geïmplementeerd en zal een uitvoeringsplan gemaakt worden. 
 
De besluitvorming van het college vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023. De nota 
komt daarna voor advies naar de Participatieraad waarna het raadsvoorstel wordt 
vastgesteld in het college (met de reactie op et advies van de PR) en aan de 
gemeenteraad zal worden vastgelegd.  
Hans zal de nota nadat deze volgende week met de wethouder is besproken alvast met 
de PR delen zodat hij met de werkgroep beleidskader sociaal domein alvast van 
gedachten kan wisselen voordat de officiële adviesaanvraag zal worden verstuurd aan 
de PR. 
 
Vraag PR: 
Je geeft aan dat jullie van plan zijn om een beleidskader te maken voor onbepaalde tijd. 
Volgt er ook tussentijdse evaluatie? 
Antwoord:  
Jaarlijks op de dag van het Sociaal Domein willen we terugblikken en vooruit kijken, We 
willen de doelen kwantitatief en kwalitatief volgen, Dit betekent ook een andere manier 
van werken voor de medewerkers van de gemeente. Op dit moment wordt het 
beleidskader intern door presentaties aan de medewerkers voorgelegd en ook 
managers zullen in de benadering van het werk van de medewerkers de leidende 
principes van het beleidskader als uitgangspunt mee moeten nemen. Hierover vinden 
op dit moment ook gesprekken plaats. 
 
 
Advies PR: 
Vorige week heeft een lid gesproken met de directeuren van het 
samenwerkingsverband Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.  
Mee aan de hand van dat gesprek signaleert hij dat onderwijs te weinig aandacht krijgt 
in het beleidskader. De PR pleit er voor onderwijs meer aandacht te geven binnen het 
beleidskader. 
 
Vraag PR:  
De Principes zijn best idealistisch, zijn ze ook realistisch? 
Je gaat uit van werken in vertrouwen, er zou meer moeten gebeuren omdat onze hele 
maatschappij instapt op wantrouwen. 
Antwoord: 
Wat zou je alternatief zijn?  
Wij willen samen aan de slag op bepaalde thema’s om de kwetsbare inwoners te 
helpen. We willen vertrouwen opbouwen door de resultaten aan deze groep mensen te 
laten zien. We willen veel meer samen aan de slag gaan. In de polder leeft wel dat men 
elkaar bij de les wil houden.  
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De Participatieraad heeft een aantal signalen ontvangen over klem zitten bij de 
gemeente. Een spiegel voor de gemeente. Deze zullen geanonimiseerd doorgestuurd 
worden aan Hans om mee te nemen bij het schrijven van het uitvoeringsplan. 
 
Vraag PR: Vaak is de gemeente gebonden aan wetgeving waardoor dingen niet 
kunnen, hoe gaat de gemeente hier mee om? 
Antwoord: 
Hans stelt dat de wet echt het probleem niet is. Dingen die gebeuren zijn vaak niet 
gebonden aan wetgeving. De gemeente loopt hier soms wel tegen aan, vooral met 
complexe gezinsproblematiek. Doel is voor de gemeente hoe we de insluiting kunnen 
legitimeren in plaats van de uitsluiting te verklaren. Dit betekent soms de randen van de 
wetgeving opzoeken of creatieve oplossingen bedenken. 
Daarnaast stoeit de gemeente hier natuurlijk wel mee. Er zijn mensen die veel vanuit 
rechtmatigheid kijken en mensen die veel vanuit doelmatigheid kijken. 
. 
Vraag PR: Complimenten voor de manier waarop de gemeente dit wil aanpakken. Een 
geweldige uitdaging met de spanning tussen rechtmatigheid, doelmatigheid en de 
menselijke maat. Je geeft aan dat dit plan voor onbepaalde tijd zal worden vastgesteld. 
Dit betekent dat de huidige gemeenteraad wellicht niet kan oogsten en daardoor minder 
enthousiast is over dit plan. Hoe schat je dit in. 
Antwoord: De gemeenteraad omarmt het sociaal domein. Mits goed beargumenteerd is 
er best een potje te breken.  
Hans geeft aan dat het een andere manier van denken vergt. Er zit een vorm van 
idealisme in. Kijk goed waar je over gaat en waar je invloed op hebt en waar de lobby 
gevoerd kan worden. Hanteer de principes en ga niet aan de voorkant je beperkingen 
inbouwen.  
 
Vraag PR: In hoeverre zijn maatschappelijke organisaties bereid om hier in mee te 
gaan? Vaak geven zij aan dat het niet kan of dat er geen geld is. 
Antwoord: De realiteit is dat de gemeente flink de boer op moet.  
De kunst is om veel meer samen te doen en om uiteindelijk in de eisen naar de 
aanbieders aangeven dat er naar deze principes gehandeld moet worden. 
 
De PR wenst Hans veel wijsheid bij het vervolgtraject. De PR denkt graag mee en zien 
de vervolgstappen graag tegemoet. 
 
 

3. Verslag 14 november  2022 
Tekstueel:  
Naar aanleiding van: Bij de opening toevoegen dat mevrouw Van Goethem van Groen 
Links te gast was. 
Punten 3 en 10 t/m 15 kunnen worden verwijderd van de actielijst, 
 

 
 
 

4. 
.  
 
 

Terugkoppeling werkgroepen 

a.  Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid 
Jelierse, Mieke Kramer, Jan Keessen)  
De trekker van de werkgroep heeft naar aanleiding van een artikel 
in het Haarlems Dagblad de vraag gesteld aan de clustermanager 
bij gemeente of er kinderen in Haarlemmermeer de dupe zijn 
geworden van de toeslagenaffaire. We wachten het antwoord af. 
De secretaris houdt vinger aan de pols. 
 

b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg  
(Ellie van Dijck (trekker), Ton van Poeteren, Gert van Nieuwkoop, 
Astrid Jelierse, Marianne Bobeldijk, Ab Warffemius) 
Op 13 november hebben Ton en Ellie een gesprek gehad met 
Mirjam Verbeek en Martijn Lateveer van afdeling wonen van de 
gemeente over het plan Groen en Grijs (terug te vinden op 

 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
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intranet). Over oudere mensen die in een geïntegreerde wijk gaan 
wonen. De gemeente is aan het kijken naar de vervolgstappen.  
 
De gemeente heeft het voormalige gebouw van Crown Plaza 
aangekocht. Met de aankoop van het pand aan de Planeetbaan 
kunnen enkele honderden asielzoekers en statushouders worden 
gehuisvest. Daarnaast is er plek voor Haarlemmermeerse 
spoedzoekers, studenten en jongeren. Het rijk stelt 2500 euro per 
vluchteling per persoon beschikbaar. Hiermee kan de top van de 
kosten afgedekt worden. 
Geopperd wordt dat ook het hotel aan de Bennebroekerweg dat al 
een tijd leeg staat wellicht een optie is voor de opvang van deze 
doelgroep. De werkgroep neemt dit mee in het contact met de 
gemeente. 
 

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. Bestuurlijke reactie op het advies van de 

rekenkamercommissie en een terugkoppeling van de 
behandeling in de gemeenteraad van 8 december 2022 
De PR is niet blij met de bestuurlijke reactie op het rapport van 
de voedselbank. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad 
heeft Hans de Bats, voorzitter van de Voedselbank, 
ingesproken. Hij kwam met de schokkende boodschap dat in 
de maande november 2022 70 procent meer mensen zich 
hebben aangemeld bij de voedselbank dan in november 2021. 
Hans Spijker van 1 Haarlemmermeer stelde voor om vooral in 
te zetten op goede begeleiding vanaf het begin van mensen 
die zich melden als klant van de Voedselbank. Over twee 
weken zal over dit voorstel gestemd worden. Het leek er op dat 
een meerderheid zijn voorstel ondersteunde. De wethouder gaf 
wel aan dat als er voor gestemd wordt dit ook financiële 
dekking betekent omdat er extra mensen moeten worden 
aangenomen. 
Opmerkelijk was dat van de gemeenteraad niemand stilstond 
bij de honderden gezinnen die al vele jaren bij de voedselbank 
lopen en hoe hier mee om te gaan zodat deze mensen niet 
meer afhankelijk hoeven te zijn van de voedselbank. De 
wethouder had als verdedigingslinie dat de gemeente geen 
inkomenspolitiek mag bedrijven en dat Plangroep de 
aanbesteding schuldhulpverlening gegund heeft gekregen. Dat 
de gemeente plangroep intensief gaat sturen en volgen om de 
situatie voor mensen die in de schuldhulpverlening zitten te 
verbeteren. 
De waarde van het onderzoek is voor de PR dat de uitkomsten 
van het onderzoek laten zien hoe dringend het nodig is om aan 
intensivering van de schuldhulpverlening te doen. Het rapport 
kunnen we gebruiken bij de gesprekken met de gemeente 
omdat het allerlei aanknopingspunten biedt. 

2. Terugkoppeling van het gesprek met wethouder El Idrissi over 
verruimen inkomensgrens 
Wethouder El Idrissi wil voor 2023 een aantal 
minimaregelingen in Haarlemmermeer (te weten de 
Energietoeslag 2023 en het pakket Haarlemmermeer doet mee 
voor kinderen) bereikbaar te maken voor een grotere groep 
inwoners. De inkomensgrens waarmee inwoners in 
aanmerking komen wordt van 120 naar 130% van het wettelijk 
sociaal minimum opgehoogd. Zowel B&W als de raad willen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
werkgroep 
Wonen/Wonen 
met Zorg 
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graag haast maken met de invoering van deze verruiming. 
Komende maandag ligt het raadsvoorstel in de staf van 
wethouder El Idrissi. Omdat de participatieraad natuurlijk altijd 
wordt gekend in dit soort wijzigingen, maar het reguliere proces 
vanwege de geboden haast niet passend is, heeft de 
wethouder de voorzitter van de participatieraad en de trekker 
van de werkgroep uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 
7 december.  
De PR heeft kennis genomen van de inhoud. Het is mooi dat 
inkomens grens wordt opgehoogd naar 130 procent van het 
sociaal minimum. Tijdens het gesprek heeft de PR geadviseerd 
om ook voor volwassenen de regeling Haarlemmermeer doet 
mee bereikbaar te maken voor een grotere groep. De 
wethouder heeft aangegeven om dit mee te nemen in de 
gesprekken rondom de armoedemonitor in juni. De PR heeft 
geadviseerd om een groter bereik van de regeling te 
bewerkstelligen. Dit betekent voor de gemeente nogal wat. Er 
zouden gesprekken gevoerd moeten worden met alle relevante 
organisaties en in de communicatie moet klare taal gebruikt 
worden (concretiseren) en laagdrempelig gemaakt worden. 
Bijvoorbeeld wat houdt het kindpakket precies in.  
Aan het raadsvoorstel wordt de volgende zin toegevoegd: 
 
De Participatieraad stemt met genoegen in met het 
Raadsvoorstel en bepleit dat de gemeente in zijn 
communicatie naar de betreffende burgers, door de 
inschakeling van alle relevante organisaties en zo mogelijk de 
Belastingdienst, zich inzet om het niet gebruik terug te dringen 
en zal streven naar een gebruik van 90% van de regelingen die 
nu worden voorgesteld. In dit verband adviseert de 
Participatieraad tevens de voorzieningen zo concreet en 
laagdrempelig mogelijk te vermelden (als 
voorbeeld: ´kindpakket´ indirecte schoolkosten, geef aan wat in 
aanmerking komt). 
 

3. Informatie over onderzoek schuldhulpverlening 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 

4. Informatie over aanbesteding schuldhulpverlening 
Voorkennisgeving aangenomen. 

 
 

d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck, Jose 
van Beurden, Ab Warffemius, Aaltje Talens Ounissi) 
Op 6 december tijdens de laatste regiegroep eenzaamheid van het 
jaar heeft Ton het stokje over gegeven aan Jose.  
De regiegroep dankt de PR voor het ondertekenen van de brief die 
naar de gemeente is gestuurd waarin gepleit wordt voor uitbreiding 
van middelen voor eenzaamheid. Er zijn gelden toegewezen door 
het rijk, maar deze zijn niet toereikend. 
 

e.  Werkgroep beleidskader Sociaal Domein  
(Bram (trekker), Marianne, Aaltje, Ellie,Gert, Ab) 
Ab sluit aan bij de werkgroep. 
Het verslag van de terugkoppeling bijeenkomst van 7 november 
wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
f. Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep:Ton 

van Poeteren (trekker), Bram Roelofsen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgroep 
armoede 
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1. Het signaal over Passend onderwijs is meegenomen in het 
gesprek met de directeuren van de samenwerkingsverbanden SO 
en VSO. Het samenwerkingsverband constateert dat er op dit 
moment in Haarlemmermeer onvoldoende geschikte huisvesting 
voor de scholen is. Zij willen echter niet te veel permanente 
huisvesting erbij hebben omdat ze streven naar meer inclusie 
binnen het VO. Dat wil zeggen dat er minder leerlingen worden 
verwezen naar het speciaal voortgezet onderwijs maar meer 
leerlingen binnen het reguliere VO blijven. 
Verder merken zij op dat onderwijs op dit moment nog 
onvoldoende aandacht krijgt in de kadernota sociaal domein 2023-
2030. Dit signaal is afgegeven aan Hans Blok (zie punt 2) 
Mieke geeft aan dat het basisonderwijs signalen afgeeft dat het 
vaak niet haalbaar en realistisch is om zoveel mogelijk leerlingen 
met problematiek binnen de deur te houden. 
Bram stelt voor een aparte werkgroep Onderwijs in te stellen. Dit 
nemen we mee in de extra bijeenkomst over de rol en het wat en 
hoe van de PR. 
2. Brief stand van zaken leerlingenvervoer november 2022 
Voor kennisgeving aangenomen.  
 

g. Werkgroepen gebieden 
 
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) 
Erik de Winter (trekker), Erik Wels, Bram Roelofsen, Henri 
Popelier, Ab Warffemius) 
 
2. Hoofddorp Zuid West en Hoofddorp Noord (heel Hoofddorp) 
(Ton van Poeteren (trekker), Mieke Kramer, Jan Keessen, Rianne 
Schonhage, Marianne Bobeldijk) 
 
3. Haarlemmermeer Zuid-Oost (De Hoek, Rozenburg, Oude 
Meer, Schiphol-Rijk, Aalsmeerderbrug, Rijsenhout, Burgerveen, 
Leimuiderbrug, Weteringbrug, Buitenkaag en Abbenes) en Nieuw-
Vennep.) 
(Gert van Nieuwkoop (trekker), Jose van Beurden, Astrid Jelierse, 
Ellie van Dijck, Nanda van Zoolingen, Aaltje Talens-Ouniss 
Verslag netwerkbijeenkomst Nieuw-Vennep van 1 december. Voor 
kennisgeving aangenomen. 
 
Stand van zaken beoordeling gebiedsplannen bespreken. 
In de gebiedsplannen is de koppeling met het sociaal domein 
minimaal. De secretaris zal hierover een signaal afgeven richting 
de clustermanager van het gebieds- en relatiemanagement en 
aangeven dat wij stimuleren om maatschappelijke organisaties 
meer te betrekken omdat daar meerwaarde in zit. 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
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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. 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) 
Op 19 januari is er een jaarevaluatie nieuwe wet inburgering 
Henri en Aaltje en Jose zijn er bij. 

g. Werkgroep Verordening Sociaal Domein 
Complimenten gemeenteraad nav activiteiten werkgroep Sociaal 
Domein en onze bijdrage. Bijna alle fracties waren vol lof. Dit is een 
voorbeeld hoe beleid voorbereid en ontwikkeld kan worden.  

  
 

Participatietrajecten        
   
5.1. Bespreekpunten 
a. Ongevraagd advies op het coalitieakkoord 
Het ongevraagd advies zal op 5 december worden verzonden en bij de nazending van 
de stukken worden gevoegd. Voor kennisgeving aangenomen. 
b. Toekomstvisie huisartsen Haarlemmermeer (Zorggroep Haarlemmermeer)Jose 
en Astrid zullen de contacten met de huisartsen in Haarlemmermeer overnemen van 
George. De secretaris vraagt na waar de reactie op ons ongevraagd advies blijft.  
c. Vergaderrooster 2023 
Het rooster wordt vastgesteld. Met het voorstel om twee maandagen in januari te 
reserveren. 1 voor de reguliere vergadering en 1 voor een aparte bijeenkomst. 
d. Concept voorstel inwerkprogramma nieuwe leden 
Het inwerkprogramma wordt vastgesteld. Besloten wordt om de welkomstbrief voor de 
benoeming van de nieuweleden  te verzenden. De secretaris zal de brief opstellen. 
 
5.2 Stand van zaken 
a. Advies toezicht op WMO 2015 en Jeugdwet 
De PR vindt de reactie op het advies teleurstellend antwoord met feitelijke onjuistheden. 
Ab zal hierover contact opnemen met de clustermanager en aanbieden dat de PR 
bereid is om mee te denken bij de implementatie. 
 
b. Stand van zaken vacatures nieuwe leden 
Er zullen drie dames en 1 heer worden benoemd als nieuw lid van de PR per 1 januari 
2023. 
 
c. Stand van zaken nieuwe voorzitter 
Op de vacature van voorzitter zijn drie reacties gekomen. Helaas bleken de drie 
sollicitanten om verschillende redenen niet de voorzittersrol te kunnen vervullen zoals 
de sollicitatiecommissie voor ogen had. We hebben een interne oplossing gevonden. 
Erik neemt een half jaar het voorzitterschap op zich en zal Ab hier nauw bij betrekken. 
Na een half jaar volgt een evaluatie en zal bekeken worden of Ab de rol zou willen 
invullen voor een periode van 4 jaar.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Secretaris 
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6. 6.1 Ingekomen stukken 
a. Voortgangsbrief Wet Inburgering .Voor kennisgeving aangenomen, 
b. Onderzoek Dienstverlening Haarlemmermeer terug te vinden op intranet onder Visie 
op Dienstverlening. Voor kennisgeving aangenomen 
c.. Brief met informatie over menstruatiearmoede  
Het Haarlemmermeerlyceum staat er niet bij. De secretaris zal dit melden. 
Voor kennisgeving aangenomen. 
d. Nota Vaststellen gewijzigde subsidieplafonds en verdeling verzachting 
ombuigingen Voor kennisgeving aangenomen. 
e. Signaal vanaf de website betreffende vermogensoverschrijding, schadevergoeding 
en informatieverstrekking. Aaltje zal mevrouw bellen en het gesprek terugkoppelen. 
f. Afschrift van brief aan gemeente over medische keuring 
Aan de steller zal door de secretaris gevraagd worden of wij de brief mogen delen met 
Hans Blok in het kader van opstellen beleidskader sociaal Domein. 
g.Beantwoording TV GroenLinks over Toezicht Wmo 2015 en Jeugdhulp 
Voor kennisgeving aannemen. 
 
In de bijeenkomst over de rol en het wat en hoe van de Participatieraad zal de vraag 
meegenomen worden of de PR ook over individuele gevallen gaat. 
 
6.2 Terugkoppelingen 
a. Terugkoppeling bijeenkomst Samen Spelen van 15 november (verslag bijgevoegd) 
Voor kennisgeving aangenomen. 
b. Terugkoppeling bijeenkomst Koepel Inzicht n de WMO (terug te vinden op intranet 
onder inzicht WMO) 
Voor kennisgeving aangenomen. 
c. Bijeenkomst Koepel Schuldhulpverlening van 16 november presentatie op website bij 
werkgroep armoede 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaris 
 
 
 
 
allen 

7. 
 

Rondvraag 
De vraag wordt gesteld of Petra van der Horst wel de juiste gesprekleidster is omdat ze 
een duidelijke mening heeft. Afgesproken wordt om in de voorbespreking met Petra 
mee te nemen dat we haar vragen als gespreksleider en niet als trainer en er scherp op 
te zijn dat we alle ruimte hebben om een discussie te voeren 
 
We nemen afscheid van Mieke en we wensen haar veel wijsheid en inspiratie toe. 

 

 
  



Verslag van Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 12 december 2022 

Volgvel 9 

 
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  
 
 
 

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 

3. 
 
 
 
 

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 

4. 
 
 
 

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

Secretaris 

5. 
 
 
 
 
 
 

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

Secretaris 

6. 
 
 
 
 
 

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

secretaris 

7. 
 
 
 
 

12-12-22 De trekker van de werkgroep heeft naar 
aanleiding van een artikel in het Haarlems 
Dagblad de vraag gesteld aan de 
clustermanager bij gemeente of er kinderen in 
Haarlemmermeer de dupe zijn geworden van de 

secretaris 
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toeslagenaffaire. We wachten het antwoord af. 
De secretaris houdt vinger aan de pols. 
 

8. 
 
 
 
 

12-12-22 Geopperd wordt dat ook het hotel aan de 
Bennebroekerweg dat al een tijd leeg staat 
wellicht een optie is voor de opvang van deze 
doelgroep (vluchtelingen etc.). De werkgroep 
neemt dit mee in het contact met de gemeente. 

Werkgroep 
Wonen/Wonen met Zorg 

9. 
 
 
 
 
 
 

12-12-22 Tijdens het gesprek heeft de PR geadviseerd 
om ook voor volwassenen de regeling 
Haarlemmermeer doet mee bereikbaar te maken 
voor een grotere groep. De wethouder heeft 
aangegeven om dit mee te nemen in de 
gesprekken rondom de armoedemonitor in juni. 

Werkgroep Armoede 

10. 
 
 
 
 
 
 

12-12-22 Bram stelt voor een aparte werkgroep Onderwijs 
in te stellen. Dit nemen we mee in de extra 
bijeenkomst over de rol en het wat en hoe van 
de PR. 
 

Allen// 23 januari 

11. 
 
 
 
 
 
 

12-12-22 De secretaris zal hierover een signaal afgeven 
richting de clustermanager van het gebieds- en 
relatiemanagement en aangeven dat wij 
stimuleren om maatschappelijke organisaties 
meer te betrekken omdat daar meerwaarde in 
zit. 
 

secretaris 

12. 
 
 
 
 
 
 

12-12-22 Toekomstvisie huisartsen Haarlemmermeer 
(Zorggroep Haarlemmermeer)Jose en Astrid 
zullen de contacten met de huisartsen in 
Haarlemmermeer overnemen van George. De 
secretaris vraagt na waar de reactie op ons 
ongevraagd advies blijft.  
 

secretaris 

13. 
 
 
 
 
 
 

12-12-22 Besloten wordt om de welkomstbrief voor de 
benoeming van de nieuweleden  te verzenden. 
De secretaris zal de brief opstellen. 
Advies toezicht op WMO 2015 en Jeugdwet 
De PR vindt de reactie op het advies 
teleurstellend antwoord met feitelijke 
onjuistheden. Ab zal hierover contact opnemen 
met de clustermanager en aanbieden dat de PR 
bereid is om mee te denken bij de 
implementatie. 
 

Secretaris 
 
 
Lid 
 
 

14. 
 
 
 

12-12-22 Signalen geanonimiseerd doorsturen aan Hans 
Blok om te gebruiken bij uitvoeringsplan 
beleidskader sociaal domein. 

Secretaris 

15. 
 
 
 
 

12-12-22 In de bijeenkomst over de rol en het wat en hoe 
van de Participatieraad zal de vraag 
meegenomen worden of de PR ook over 
individuele gevallen gaat. 
 

Allen/ 23 januari 

 
 


