
 

 

  

 

 

 

 

 Verslag 

   

Verslag van Participatieraad Haarlemmermeer 
Vergaderdatum 16 januari 2022 

Aanwezig Ellie van Dijck, Erik de Winter (voorzitter), Ton van Poeteren, Henri Popelier, Jose van 

Beurden, Jan Keessen, Nanda van Zoolingen, Aaltje Talens Ounissi, Marianne Bobeldijk, Gert 

van Nieuwkoop, Ab Warffemius, Bram Roelofsen, Astrid Jelierse, Nadine van der Maarl, 

Shenai de Getrouwe, Vijay Sampatsing 
Afwezig Erik Wels 

Verslaglegging Ineke van Dijk (secretaris) 
  

   Onderwerp Actie 

1 Opening en mededelingen 

• Erik de Winter, interim voorzitter (hierna voorzitter), wenst iedereen de beste 
wensen en heet de nieuwe leden hartelijk welkom. De drie nieuwe leden 
hebben inmiddels een welkomstmail ontvangen en worden gekoppeld aan 
mentoren (Shenai de Getrouwe-Henri Popelier, Nadine van der Maarl-Erik Wels 
en Vijay Sampatsing-Ton van Poeteren). 
Gert van Nieuwkoop zal aan het einde van deze vergadering afscheid nemen.  
Rianne Schonhage is vandaag afwezig, maar zal wel aansluiten bij de 
bijeenkomst van 23 januari, daarna zal ze voor haarzelf de balans opmaken 
over het al dan niet aanblijven bij de Participatieraad. 

• Van netwerkbijeenkomsten wordt vanaf 1 januari 2023 geen verslag meer 
gemaakt door de organisatie. Wij zullen volstaan met een mondelinge 
terugkoppeling van leden die de bijeenkomsten hebben bezocht. 

  

 

2.  
 
 

Verslag 12 december 2022 
De Presentatie beleidskader sociaal domein uit de vergadering van 12 december 2022 
is terug te vinden op intranet onder werkgroep beleidskader sociaal domein. 
Tekstueel: 

• Jose van Beurden en Aaltje Talens Ounissi staan twee keer bij de aanwezigen  

• Pagina 3: Marthijn Laterveer in plaats van Martijn Lateveer 

• Pagina 5: regiegroep eenzaamheid in plaats van alleen regiegroep 
 
Naar aanleiding van: 

• Pagina 7: stand van zaken vacatures. Hier wordt gesproken over drie dames 
terwijl twee dames zijn toegetreden. De derde dame zal vanwege persoonlijke 
omstandigheden in september toetreden tot de PR. 

 
Punt 2,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15 kunnen van de actielijst worden verwijderd. 
Punt 3: Aanpassen in: Op donderdag 19 januari vindt een bijeenkomst plaats waarbij 
teruggekeken wordt naar 1 jaar wet Inburgering. De secretaris plant daarna voor de 
werkgroep een afspraak in met de beleidsadviseur inburgering. 
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3. 
.  
 
 

Terugkoppeling werkgroepen 
 

1. Terugkoppeling werkgroepen 

a.  Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid 
Jelierse, Mieke Kramer, Jan Keessen)  
De reactie op vraag aan de gemeente over aantal kinderen die 
gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire naar aanleiding van een 
artikel uit het HD komt nog. 
De gemeente wil gaan onderzoeken wat de best practices zijn 
voor een duurzame aanpak van wachtlijsten. Bij de uitvoering 
hier van zal de Participatieraad worden betrokken. 
 

b. Werkgroep Wonen en Wonen met Zorg  
(Ellie van Dijck (trekker), Ton van Poeteren, Gert van 
Nieuwkoop, Astrid Jelierse, Marianne Bobeldijk, Ab Warffemius) 
De PR heeft een mail ontvangen  over een groep die een 
Knarrenhofje wil beginnen. Ellie zal een antwoord verzorgen en 
afstemmen met de werkgroep. Wij ondersteunen het initiatief, 
maar kunnen verder weinig betekenen voor dit particuliere 
initiatief. 
 

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) 
* De volgende punten zijn door de gemeenteraad vastgesteld 
over de verruiming van het draagkrachtpercentage voor het 
kindpakket en de energietoeslag: 
1.incidenteel voor 2023 een budget van € 185.500 beschikbaar 
te stellen voor de extra uitgaven bijzondere bijstand als gevolg 
van de verhoging van het draagkrachtpercentage naar 130% van 
het wettelijk sociaal minimum (inclusief vakantiegeld) voor het 
‘kindpakket’. Dit te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2023;  
2. incidenteel voor 2023 een bedrag van € 1.550.000 ter 
beschikking te stellen voor het uitbreiden van de doelgroep 
welke in aanmerking komt voor de energietoeslag naar 130% 
van het wettelijk sociaal minimum. Dit te verwerken in de 
Voorjaarsrapportage 2023. 
* In het overleg met de beleidsadviseur op 26 januari zal de 
werkgroep de volgende aandachtspunten meenemen: 
- aandacht voor de communicatie van de diverse regelingen en 
aandacht voor waar inwoners basale informatie kunnen vinden. 
Wellicht kan dit in 1 document worden beschreven. 
- advies om inwoners meer actief te benaderen door bijvoorbeeld 
bij de mensen aan te bellen 
 

d. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ellie van Dijck, Jose 
van Beurden, Ab Warffemius, Aaltje Talens Ounissi) 
Ton heeft afscheid genomen van de regiegroep eenzaamheid, 
Jose heeft zijn plaats ingenomen. Ook heeft Jose de trekkersrol 
van de werkgroep van Ton overgenomen.  
Het rapport grijs en groen over intergenerationeel wonen in een 
groene leefomgeving is op ons intranet geplaatst onder 
werkgroep eenzaamheid/ouderen. 
Na de vergadering vindt een gesprek plaats tussen de 
werkgroep en de verantwoordelijk beleidsadviseur eenzaamheid 
Dinie Stekelenburg.  
De specifieke uitkering (SPUK) aan gemeenten, die Eén tegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
werkgroep 
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eenzaamheid beschikbaar stelt biedt de komende jaren aan 
gemeenten de mogelijkheid om meerjarige financiering te 
ontvangen en zo de langetermijnaanpak op te zetten. Egwin 
Heins, expert aanpak Eenzaamheid &  
Adviseur beleid en innovatie van Stichting Meerwaarde kan 
hierdoor in ieder geval twee jaar aanblijven. 

 
e. Werkgroep beleidskader Sociaal Domein  

(Bram (trekker), Marianne, Aaltje, Ellie Bram en Gert) 
De signalen van inwoners die wij hebben ontvangen over 
problemen die mensen ervaren bij de gemeente zijn, met 
toestemming van de afzenders, geanonimiseerd doorgestuurd 
aan Hans Blok (strategisch adviseur gemeente en projectleider 
opstellen beleidskader Sociaal Domein)  
De werkgroep heeft de concept nota ontvangen die nadrukkelijk 
vertrouwelijk is en bestuurlijk en/of formeel nog geen enkele 
status heeft. Op 30 januari zal deze door Hans Blok besproken 
worden met de werkgroep. De werkgroep zal in de bespreking 
ook het onderwerp gezondheid meenemen en dan met name 
met betrekking tot Schiphol, denk aan fijnstof en geluidsoverlast. 
Gert heeft in 2019 een stuk over Schiphol geschreven dat 
destijds niet verder is gekomen. De secretaris zal dit stuk aan de 
trekker van de werkgroep sturen. Erik de Winter sluit aan bij de 
werkgroep. 
 

f. Doelgroepenvervoer (deelnemers regionale klankbordgroep: ( 
Bram Roelofsen (trekker), Nanda van Zoolingen) 
Nanda van Zoolingen zal de plek van Ton innemen in de 
regionale klankbordgroep Doelgroepenvervoer, Bram wordt de 
trekker van de werkgroep. Samen nemen ze deel aan de 
klankbordgroep doelgroepenvervoer. 
 

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) 
Terugkoppeling netwerkbijeenkomst Haarlemmermeer Noord 
(Zwanenburg/Halfweg) van 12 januari (nieuwjaarsreceptie en 
digitale overheid): 
Erik en Bram hebben de bijeenkomst bezocht. De presentatie 
over digitale overheid wordt op de website geplaatst. 

 
 
2. Hoofddorp Zuid West en Hoofddorp Noord (heel 

Hoofddorp) 
(Ton van Poeteren (trekker), Mieke Kramer, Jan Keessen, 
Rianne Schonhage, Marianne Bobeldijk) 
Terugkoppeling netwerkbijeenkomst Bornholm van 8 
december 
(verslag bijgevoegd) 
Terugkoppeling netwerklunch 15 december (verslag 
bijgevoegd): Voor kennisgeving aangenomen. 
Sinds kort is er een nieuwe Wijkraad Pax die wordt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
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toegevoegd aan Hoofddorp. Zuid West. 
 

3. Haarlemmermeer Zuid-Oost (De Hoek, Rozenburg, Oude 
Meer, Schiphol-Rijk, Aalsmeerderbrug, Rijsenhout, Burgerveen, 
Leimuiderbrug, Weteringbrug, Buitenkaag en Abbenes) en 
Nieuw-Vennep.) 
(Jose van Beurden, Astrid Jelierse, Ellie van Dijck, Nanda van 
Zoolingen, Aaltje Talens-Ounissi) 
De secretaris heeft een signaal (bijlage) afgegeven richting de 
clustermanager van het gebiedsmanagement waarin 
aangegeven wordt dat in de gebiedsplannen (terug te vinden op 
ons intranet) de koppeling met het Sociaal Domein minimaal is 
en aangeven dat de PR zou willen stimuleren dat het 
gebiedsmanagement de maatschappelijke organisaties meer 
betrekt. Binnenkort vindt een overleg plaats met het 
gebiedsmanagement waarin zal worden besproken op welke 
manier de Participatieraad en het gebiedsmanagement iets voor 
elkaar zouden kunnen betekenen. 
de contacten met gebiedsmanagers kunnen gebruikt worden om 
zicht te krijgen op wat er speelt aan sociale problematiek in 
Haarlemmermeer, tegelijkertijd kan de Participatieraad het 
gebiedsmanagement voeden. 

 

4. 
 
 
 
 
 

Participatietrajecten        
   
4.1. Bespreekpunten 
a De secretaris zal de lijst van werkgroepen aanpassen. Op de adressenlijst staat 
een fout in het mailadres van Vijay. Een aangepaste adressenlijst zal worden 
verspreid door de secretaris. 
b. De agenda voor bijeenkomst 23 januari volgt zo snel mogelijk. 
 

4.2 Stand van zaken 
a. Advies toezicht op WMO 2015 en Jeugdwet (Ellie van Dijck (trekker), Bram 
Roelofsen, Aaltje Talens Ounissi, Marianne Bobeldijk, Ab Warffemius, Erik de Winter) 
Afgesproken is dat de Participatieraad betrokken wordt bij de implementatie van de 
toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid. De secretaris plant een afspraak in 
voor de delegatie en besloten wordt om van de delegatie een aparte werkgroep te 
maken. 
Marianne zal het rapport IGJ over toezicht op WMO door gemeentes aan Beatrijs 
geven/sturen. 
 
b. Terugkoppeling signaal vermogensoverschrijding 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
c. Terugkoppeling signalen Passend Onderwijs en Invalideparkeerkaart 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
De PR geeft de signalen intern door aan diegene die het uitvoeringsplan voor het 
beleidskader sociaal domein gaat maken als achtergrondinformatie. De signalen 
worden niet afgehandeld.  
 

 
 
 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
 

5. 
 
 
 
 
 
 

5.1 Ingekomen stukken 
a. Website 
Later dit jaar (maart/april) zal op de agenda het onderwerp website worden 
geagendeerd als onderdeel van het onderwerp over de communicatie van de PR 
(hoe vinden wij de inwoner en hoe vindt de inwoner ons?). 

 
 
secretaris 

6. 
 

6. Sluiting en rondvraag 
De PR neemt afscheid van Gert van Nieuwkoop en bedankt hem voor zijn inzet. 
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Opgemerkt wordt dat bij de verdere ontwikkeling van de PR ook gekeken moet 
worden naar het takenpakket van de secretaris. De voorzitter geeft aan dit met de 
secretaris af te stemmen. 
Op 23 februari vindt een bijeenkomst over de menselijke maat plaats. De officiële 
uitnodiging volgt per mail. 
Op 20 februari heeft de voorzitter een gesprek met de directeur en clustermanager 
sociaal domein, Terry van der Steen en Selma Mesic. Mocht men nog agendapunten 
hebben, stuur deze dan aan de secretaris. De secretaris zal de agenda vervolgens 
per mail nog een keer voorleggen aan de leden. 
Ellie zal op 26 januari een bijeenkomst van het netwerk samenspeelcultuur in den 
Haag bijwonen.  
 

 
 
 
 
 
 
Leden/secretaris 
 

 
 
 
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 Op donderdag 19 januari vindt een bijeenkomst 
plaats waarbij teruggekeken wordt naar 1 jaar 
wet Inburgering. De secretaris plant daarna voor 
de werkgroep een afspraak in met de 
beleidsadviseur inburgering. 

secretaris 

3. 
 
 
 
 

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 

4. 
 
 
 
 
 
 

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 

5. 
 
 
 
 
 
 

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 

6. 
 
 
 
 

160123 Ellie zal een antwoord verzorgen op het signaal 
over een knarenhofje en afstemmen met de 
werkgroep. Wij ondersteunen het initiatief, maar 
kunnen verder weinig betekenen voor dit 

particuliere initiatief. 

 

Ellie 

7. 
 
 
 

160123 In het overleg met de beleidsadviseur op 26 
januari zal de werkgroep de volgende 
aandachtspunten meenemen: 
- aandacht voor de communicatie van de diverse 
regelingen en aandacht voor waar inwoners 
basale informatie kunnen vinden. Wellicht kan 
dit in 1 document worden beschreven. 

Werkgroep armoede 
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- advies om inwoners meer actief te benaderen 
door bijvoorbeeld bij de mensen aan te bellen 

 

8. 160123 Gert heeft in 2019 een stuk over Schiphol 
geschreven dat destijds niet verder is gekomen. 
De secretaris zal dit stuk aan de trekker van de 
werkgroep sturen.  

secretaris 
 

9. 
 
 

160123 De secretaris zal de lijst van werkgroepen 
aanpassen. Op de adressenlijst staat een fout in 
het mailadres van Vijay. Een aangepaste 
adressenlijst zal worden verspreid door de 
secretaris. 

secretaris 

10. 
 
 
 

160123 De secretaris plant een afspraak in voor de 

delegatie toezicht en rechtmatigheid WMO 201 

en Jeugdwet en besloten wordt om van de 

delegatie 

secretaris 

11. 
 
 
 
 

160123 Later dit jaar (maart/april) zal op de agenda het 
onderwerp website worden geagendeerd als 
onderdeel van het onderwerp over de 
communicatie van de PR (hoe vinden wij de 
inwoner en hoe vindt de inwoner ons?). 

secretaris 

12. 
 
 
 
 

160123 Op 20 februari heeft de voorzitter een gesprek 
met de directeur en clustermanager sociaal 
domein, Terry van der Steen en Selma Mesic. 
Mocht men nog agendapunten hebben, stuur 
deze dan aan de secretaris. De secretaris zal de 
agenda vervolgens per mail nog een keer 
voorleggen aan de leden. 
 

Leden/secretaris 

 
 


