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Voor u ligt het jaarverslag van de Participatieraad 
van Haarlemmermeer over 2021.
 
We zijn tevreden over het feit dat onze meest 
essentiële werkgroepen structureel ambtelijk 
overleg hebben met de gemeente. Dit komt zeker 
ten goede aan het uitbrengen van goed doordachte 
adviezen.

Per 1 januari 2021 hebben we alle vacatures binnen 
de Participatieraad kunnen vervullen waardoor we 
op volle sterkte (20 leden) konden starten. 

Helaas moesten 5 leden gedurende het jaar afscheid 
nemen van de Participatieraad. Redenen hiervoor 
waren persoonlijk, denk aan ziekte, verhuizing of 
het niet kunnen combineren van het werk voor de 
Participatieraad met een drukke baan.

Eind 2021 zijn we er gelukkig in geslaagd om drie 
nieuwe leden aan trekken en hebben we besloten 
voorlopig door te gaan met 17 leden.

Wat betreft de ombuigingen voor 2023-2025 
ondersteunen wij de lijn om de minima te ontzien, 
echter omdat we bezorgd zijn omtrent de financiële 
vooruitzichten hebben wij gemeend er goed aan 
te doen om over dit onderwerp een ongevraagd 
advies uit te brengen.

Omdat wij van mening zijn dat een te grote 
groep inwoners gebruik moet maken van de 
Voedselbank, hebben wij dit onderwerp in 2021 
hoog op de agenda gezet. Ook Wonen met Zorg en 
Eenzaamheid heeft onze speciale aandacht gehad in 
2021.

Dit jaar hebben we ook een nagedacht over het 
vergroten van de betrokkenheid van de inwoners 
bij het werk van de Participatieraad. We hebben 
hiervoor in eerste instantie de dorps- en wijkraden 
benaderd. Met een aantal dorps- en wijkraden 
hebben wij goede contacten kunnen leggen. 
Daarnaast  hebben we geconstateerd dat veel 
dorps- en wijkraden vooral gericht zijn op de 
ruimtelijke ontwikkeling en zich veel minder bezig 
houden met het Sociaal Domein.

In het kader van dit onderwerp heeft de 
Participatieraad ook aangegeven richting gemeente 
graag mee te willen denken over de lange 
termijnvisie op de participatieve democratie.

Wij denken dat we, binnen onze mogelijkheden, de 
belangen van inwoners in het Sociaal Domein goed 
hebben kunnen behartigen.

Dank gaat uit naar alle leden voor hun inzet, 
inbreng, samenwerking en betrokkenheid. 

En dank gaat uit naar het college en de ambtenaren 
voor hun samenwerking.
.

Veel leesplezier. Reacties zijn welkom bij onze 
secretaris.

George Hille
voorzitter

VOORWOORD

Fotografie: Danny de Casembroot, molen de Eersteling
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De Participatieraad is een onafhankelijk 
adviesorgaan van het college en heeft tot taak 
om het college gevraagd en ongevraagd te 
adviseren over alle onderwerpen, die de vorming, 
de uitvoering, de controle en de evaluatie van het 
gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet 
Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en 
de Participatiewet betreffen. 

De Participatieraad adviseert vanuit het perspectief 
van de inwoners van de Haarlemmermeer, met als 
doel het beleid en de uitvoering goed aan te laten 
sluiten bij de noden en wensen van die inwoners.

In de Verordening Participatieraad gemeente 
Haarlemmermeer 2019 zijn de taken en de 
bevoegdheden van de Participatieraad vastgelegd. 

De Participatieraad heeft een onafhankelijk 
voorzitter en 20 leden en is zoveel mogelijk 
beleidsmatig ingesteld. De leden kunnen afkomstig 
zijn van professionele of belangenorganisaties, 
ze nemen echter op individuele titel zitting in de 
Participatieraad. 

Als voorwaarde geldt dat zij onafhankelijk adviseren 
en inwoner zijn van Haarlemmermeer.

De Participatieraad werkt met werkgroepen. 
De werkgroepen richten zich gevraagd en 
ongevraagd op onderwerpen die aandacht 
verdienen. De ervaringen met deze werkwijze zijn 
positief. De leden van de werkgroepen kunnen 
door deze werkwijze de ontwikkelingen op een 
onderwerp langere tijd blijven volgen zodat een 
verdiepingsslag mogelijk is en het samen optrekken 
met de gemeente op bepaalde onderwerpen 
heeft als resultaat dat de Participatieraad goed 
geïnformeerd blijft en uiteindelijk gedegen adviezen 
kan uitbrengen.

1.1 Beleidsterreinen en 
 aandachtsgebieden
Hieronder is een indeling van beleidsterreinen 
en aandachtsgebieden van de Participatieraad 
weergegeven. Aandachtsgebieden kunnen 
overlappen.

Beleidsterreinen Aandachtsgebieden

Wmo 2015 1. Kwetsbare ouderen en mensen  
met een lichamelijke beperking

2. Mensen met een verstandelijke 
beperking

3. Mensen met een psychiatrische 
aandoening

Jeugdwet/
passend 
onderwijs

4. Opgroeien en opvoeden
5. Passend onderwijs 
6. Jeugdzorg

Participatiewet 7. Mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt (inclusief 
Wajongers – arbeidsmatige 
dagbesteding/beschut werken)

8. Mensen die inkomens 
ondersteuning nodig hebben en/
of financiële problemen hebben

Overkoepelend 9. Sociale samenhang (integratie, 
eigen kracht, dorps- en 
wijkraden)

10. Informele zorg en cliëntonder 
      steuning (bijvoorbeeld mantel 
      zorgers of vrijwilligers)

1. PARTICIPATIERAAD

Foto: Shutterstock.com
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Het eerste half jaar van 2021 stond nog in het 
teken van Corona. Doordat vergaderingen en 
andere gesprekken digitaal plaatsvonden ontstond 
het nadeel dat alle contact tijdens vergaderingen 
beperkt bleef tot het zakelijke. Geen handdruk 
meer bij het ontmoeten of een kort praatje achteraf. 
En ook geen lichaamsuitdrukking, een belangrijke 
component in de communicatie die helpt om 
duiding te geven aan wat er wordt gezegd.
De Participatieraad was dan ook verheugd toen in 
juni de eerste vergadering weer live kon worden 
gehouden. Helaas moest de Participatieraad 
in december, door het aantal oplopende 
coronabesmettingen, nog een keer digitaal 
vergaderen. 
De Participatieraad kijkt terug op een jaar waarin zij 
een positieve bijdrage heeft kunnen leveren voor de 
kwetsbare inwoners van Haarlemmermeer en waarin 
de contacten met de gemeente prettig verliepen. 
Op een aantal onderwerpen werd structureel 
overleg ingepland met de gemeente om ervaringen 
uit te wisselen. Dit samen optrekken werd door de 
Participatieraad als positief ervaren.
In januari heeft de Participatieraad 7 nieuwe 
leden verwelkomd. Deze nieuwe leden hebben 
een digitale inwerkperiode gehad. Dit was een 
uitdaging, maar is binnen de mogelijkheden naar 
tevredenheid verlopen.

Speerpunten
Naast het inspelen op actuele zaken en 
verzoeken van het college om te adviseren heeft 
de Participatieraad een aantal speerpunten 
geformuleerd.
Het betreft de onderwerpen Armoedebestrijding 
(verminderen aantal uitkeringen en vermindering 
aantal deelnemers aan de Voedselbank), Jeugdzorg, 
Wonen met Zorg en Eenzaamheid. Voor elk van 
deze onderwerpen bestaat een werkgroep die de 
ontwikkelingen volgt en structureel (3 keer per jaar) 
ambtelijk overleg heeft met de gemeente. Ook in 
de overleggen met directie en wethouders staan 
deze onderwerpen hoog op de agenda.

Armoedebestrijding
Onderzoek Voedselbank
De Participatieraad is van mening dat het aantal 
klanten van de Voedselbank als schokkend kan 
worden ervaren.
Omdat een groot aantal klanten van de 
Voedselbank na 2 jaar nog steeds aangewezen 
is op de Voedselbank is de Participatieraad op 
zoek gegaan naar een vorm van samenwerking 
met de gemeente om de problematiek van deze 
groep zodanig concreet te krijgen zodat daarop 
adviezen gebaseerd kunnen worden. Zo hoopt de 
Participatieraad antwoord te krijgen op de vraag of 
er voldoende aandacht van de gemeente is voor 
deze groep en wat er gedaan zou kunnen worden 
om deze mensen uit deze benarde situatie te halen. 
Hiertoe heeft de Participatieraad voorgesteld om 
een onderzoek te starten onder een 20 tal klanten 
van de Voedselbank die langdurig gebruik maken 
van de Voedselbank.
Alhoewel de wethouder Werk en Inkomen 
de boodschap en de zorgen deelt met de 
Participatieraad, heeft hij helaas aangegeven geen 
capaciteit te hebben om een dergelijk onderzoek 
te laten uitvoeren. De Participatieraad heeft zich 
vervolgens gewend tot de Rekenkamercommissie. 
De Rekenkamercommissie heeft positief gereageerd 
en is gestart met een onderzoek op basis waarvan 
aanbevelingen zullen worden gedaan aan de 
gemeenteraad en het college.
In het najaar van 2022 zal het rapport worden 
gepresenteerd. De Participatieraad zal haar 
eventuele advisering op dit onderwerp af laten 
hangen van de uitkomsten van het onderzoek en de 
aanbevelingen van de Rekenkamer.

2. TERUGBLIK 2021
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Plangroep
De Participatieraad heeft in 2021 veel signalen 
ontvangen van inwoners over het niet goed 
functioneren van de Plangroep, met name de lange 
wachttijden en een onnauwkeurige afhandeling 
vormden een probleem. Daartoe heeft de 
Participatieraad besloten om in de zomer van 2021 
navraag te doen bij Plangroep. Omdat Plangroep 
aangaf de signalen niet te herkennen heeft de 
Participatieraad vervolgens in november een signaal 
afgegeven richting de wethouder Werk en Inkomen 
waarin wij hebben geadviseerd om in januari 2022 
een eerste evaluatie met Plangroep af te spreken. 
en daarna telkens om de drie maanden. Zodoende 
zou de gemeente, de naar onze mening gewenste 
en nodige grip op de processen ten behoeve van 
klanten daadwerkelijk kunnen verbeteren. Toeval wil 
dat op datzelfde moment de directeur Plangroep 
richting gemeente heeft aangegeven de gemaakte 
afspraken onvoldoende te kunnen nakomen. 
Omdat wij ons zorgen maken over de inwoners 
die zijn aangewezen op de schuldhulpverlening 
van Plangroep, zullen we de ontwikkelingen op dit 
onderwerp nauwlettend blijven volgen en indien 
nodig overgaan tot advisering.

Naast bovenstaande onderwerpen heeft de 
Participatieraad ook signalen afgegeven aan de 
gemeente over het actiever en gerichter benaderen 
van gedupeerden van de toeslagenaffaire, over 
menstruatiearmoede en over energiearmoede. 
Ook heeft de Participatieraad een advies op de 
beleidsregels TONK (Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten) uitgebracht.

Jeugdzorg
De Participatieraad is in 2021 nauw betrokken bij 
het opstellen van de kaderstellende uitgangspunten 
voor de inkoop van Jeugd en WMO 2023. 
Een voor dit onderwerp ingerichte werkgroep 
heeft de dialoogsessies die georganiseerd zijn 
door de gemeente bijgewoond en op deze 
manier voldoende inbreng kunnen leveren. 
De Participatieraad heeft daarom besloten om 
uiteindelijk geen officieel advies uit te brengen 
over dit onderwerp. De Participatieraad heeft deze 
werkwijze als zeer positief ervaren. Samen optrekken 
en onderweg input leveren heeft zijn vruchten 
afgeworpen.

Naast de betrokkenheid bij het inkoopproces heeft 
de Participatieraad ook aandacht gevraagd voor  

het welbevinden van de Jeugd tijdens Corona en de 
activiteiten die er tijdens Corona voor de Jeugd zijn 
georganiseerd binnen Haarlemmermeer.

De Participatieraad wordt door de gemeente 
goed op de hoogte gehouden over de tekorten 
binnen het Sociaal Domein (jeugdzorg) en blijft de 
maatregelen op de voet volgen. 
De Participatieraad vindt het belangrijk dat 
eventuele maatregelen geen negatief effect hebben 
op het recht op zorg van onze inwoners.

Ook in 2022 zal de Participatieraad de 
ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdzorg 
blijven volgen en is met de gemeente afgesproken 
dat er afstemming zal plaatsvinden over de 
uitvoering van het beleid.

 

Wonen met Zorg
De Participatieraad is nauw betrokken bij het 
onderzoek dat Companen heeft gedaan naar 
de huisvestingsopgave Wonen met Zorg in 
Haarlemmermeer om vervolgens periodiek ambtelijk 
overleg te hebben met als doel geïnformeerd 
te blijven over de voortgang van het project 
Huisvestingsopgave Wonen met Zorg. 
De Participatieraad is positief over het plan van 
aanpak dat is gerealiseerd over de gezamenlijke 
aanpak wonen met zorg dat uiteindelijk geresulteerd 
heeft in het mede ondertekenen van het Manifest 
Wonen met Zorg.



Alhoewel we positief gestemd zijn over het Manifest 
Wonen met Zorg, zullen we ook komend jaar dit 
onderwerp intensief blijven volgen omdat we vinden 
dat er op dit vlak helaas nog te weinig resultaat 
wordt geboekt.

Eenzaamheid
De Participatieraad maakt deel uit van de Alliantie 
tegen eenzaamheid. Met de Alliantie willen 
gemeente, ondernemers, bedrijven, sport-, cultuur-, 
welzijn- en zorgpartijen de handen ineen slaan.
In 2020 is het plan van aanpak eenzaamheid 
vastgesteld. De regiegroep eenzaamheid, waar de 
Participatieraad deel van uitmaakt, heeft een grote 
rol gespeeld in de totstandkoming van dit plan. In 
2021 is gestart met de evaluatie van het Plan van 
aanpak en met de uitvoering hiervan.
De Participatieraad blijft zich in 2022 inzetten 
voor dit onderwerp en is tevreden met wat er op 
dit gebied binnen Haarlemmermeer al tot stand 
gekomen is.

2.1. Vergaderingen 
De Participatieraad vergaderde maandelijks met 
uitzondering van het zomerreces. 
Van januari tot en met mei werd vergaderd via 
MS Teams. Vanaf juni konden de vergaderingen 
weer live gehouden worden. Omdat in december 
de coronabesmettingen weer opliepen moest 
er nog een keer digitaal vergaderd worden. In 
januari hebben enkele ambtenaren een presentatie 
gegeven over een onderwerp Werk en Inkomen en 
in mei is een presentatie gegeven over de resultaten 
van de Stevige Sociale Basis.

Daarnaast heeft de participatieraad zich 
geïnformeerd en georiënteerd op diverse 
onderwerpen in verband met eventuele 
(toekomstige) advisering (zie bijlage 1)

2.2. Adviezen en consultaties  
 Participatieraad
De Participatieraad heeft zich ook in 2021 
intensief ingezet bij de advisering op een aantal 
beleidsonderwerpen in de verschillende stappen 
van het beleidsproces: van ontwikkeling tot 
evaluatie. 

In de meeste gevallen is er een consultatie vooraf 
gegaan aan de advisering. Dit gebeurde met 
de verschillende werkgroepen. De werkgroepen 
werden gevraagd om in een vroeg stadium mee 
te denken over beleidsvorming. Uiteindelijk 
resulteerde dit in een adviesaanvraag. Door het 
vroegtijdig betrekken van de werkgroepen konden 
er gedegen en breed gedragen adviezen worden 
uitgebracht: We zijn tevreden met de effecten van 
onze inbreng bij de consultaties. 
Er zijn consultaties geweest met de volgende 
werkgroepen:
Jeugdzorg, armoede- en arbeidsparticipatie, 
eenzaamheid/ouderenzorg, wonen en 
wonen met zorg, sociale- en digitale inclusie, 
transformeermonitor.
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Adviezen 2021

Advies Datum advies Datum reactie Gevraagd/
Ongevraagd

TONK 1 maart 2021 5 maart 2021 gevraagd

Speelruimteplan Kom in Beweging 1 maart 2021 13 april 2021 gevraagd

Advies op concept voorstel “Aanpak implementatie 
nieuwe Wet inburgering”

15 april 2021 21 mei 2021 gevraagd

Ongevraagd Advies ombuigingen 10 juni 2021 30 juni 2021 ongevraagd

Ongevraagd Advies actieplan Veilig Thuis 11 november 2021 26 januari 2022 ongevraagd

Advies Sturen op Mantelzorg 18 november 2021 14 december 2021 gevraagd
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De Participatieraad heeft twee ongevraagde 
adviezen uitgebracht. 
In het advies op de ombuigingen benadrukt de 
Participatieraad om de minima te ontzien. Voor 
het programma Geweld Hoort Nergens Thuis 
dreigde de landelijke subsidies per 1 januari 2022 
te stoppen waardoor de ambities uit dit plan niet 
gehaald zouden kunnen worden. Gelukkig heeft het 
rijk uiteindelijk € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor 
de versterking van de lokale en regionale aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De adviezen, en de reacties van het college van 
Burgemeester en Wethouders op de adviezen, 
zijn terug te vinden op de website van de 
Participatieraad: 
www.participatieraadhaarlemmermeer.nl 

2.3. Werkplan 2020-2021, evaluatie
De nieuwe leden hebben in februari 2021 een 
training van de Koepel bijgewoond. 
Geconstateerd kan worden dat de zeven nieuw 
aangetreden leden inmiddels ingepast zijn in diverse 
werkgroepen. De meeste van deze werkgroepen 
hebben contacten gelegd met beleidsambtenaren 
die bij een specifiek onderwerp betrokken zijn. 
De medewerking van ambtelijke zijde kan positief 
worden beoordeeld. Het werken met werkgroepen 
blijkt een goede keuze geweest te zijn. Er wordt ook 
steeds naar de vergadering van de Participatieraad 
teruggekoppeld als er overleg is geweest. Dat biedt 
andere leden de mogelijkheid om aanvullende 
inbreng te leveren. 
Het aantal onderwerpen waar we ons op richten 
via de werkgroepen lijkt overigens wel zijn grens te 
hebben bereikt. 
We hebben een aantal gevraagde adviezen 

uitgebracht en twee ongevraagde adviezen
(ombuigingen en Veilig Thuis). De adviezen zijn 
slechts gedeeltelijk overgenomen. Naar aanleiding 
van de reactie van het college op ons advies inzake 
de regeling TONK heeft de voorzitter zich nog per 
mail tot wethouder Rip gewend. Dat heeft niet 
geleid tot tegemoetkoming aan onze wensen en 
opmerkingen. 
Omdat we vinden dat we beter en eerder betrokken 
zouden moeten worden bij in regionaal verband te 
ontwikkelen beleid hebben we een ‘handreiking’ 
opgesteld. We hebben de bestuurlijke toezegging 
dat daar zoveel mogelijk naar zal worden 
gehandeld. 

Om beter in staat te zijn goed onderbouwde 
adviezen uit te brengen hebben we afspraken 
gemaakt om na de zomer contacten te gaan leggen 
met diverse doelgroepen. Om beter zichtbaar te 
worden zijn ook afspraken gemaakt over contacten 
met de media. In dat kader heeft de voorzitter op 
4 juli de Participatieraad gepresenteerd bij Meer 
Radio.
In 2021 hebben we een nieuw onderwerp 
toegevoegd aan de prioriteitenlijst, mede in het 
licht van de gevolgen van de corona crisis, namelijk 
de Participatiewet, en specifiek in relatie daarmee 
de gevolgen voor de ontwikkelingen in het benutten 
van de Bijstand en Bijzondere Bijstand en het 
gebruik van de Voedselbank.  
De samenwerking en afstemming met 
beleidsmedewerkers verloopt goed. Helaas hebben 
we, net als in 2020, last van het feit dat er veel 
wisselingen zijn bij beleidsmedewerkers en bij 
de managers. Maar de intenties om tot goede 
afstemming te komen zijn wederzijds onverminderd 
aanwezig. 

2.4. Overige activiteiten
De Participatieraad is met verschillende activiteiten 
in en buiten de gemeente Haarlemmermeer aan de 
slag geweest. 
Daarbij kan gedacht worden aan het 
actualiteitencollege “Kwetsbaarheid bij ouderen 
van het lectoraat Gezondheid en welzijn, het 
webinar “Inclusie van mensen met een licht 
verstandelijke beperking (LBP) in de wijk” van de 
Koepel van Adviesraden, de bijeenkomst “Samen 
voor minima” georganiseerd door de gemeente, 
het actualiteitencollege over ontwikkelingen in 
de wijkverpleging door Henk Rosendal, twee 
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bijeenkomsten over decentralisatie Beschermd 
Wonen, het symposium “op afstand nabij”, 
het actualiteitencollege “Jouw Ingebrachte 
Mentor (JIM)” van de kenniswerkplaats Jeugd 
van de Hogeschool InHolland, Webinar GGD 
Kennemerland geen stress bij jeugd, of toch 
wel?, webinar ‘Wet inburgering: wat betekent dit 
voor gemeenten en voor de lokale samenleving?’ 
Door de Koepel van adviesraden, Online-
Actualiteitencollege Family Finding, Online 
Werksessie Informele zorg Vrijwillige inzet: Samen 
Sterk en in balans door co-creatie en omdenken, 
Online inspiratiebijeenkomst voor ambtelijk 
secretarissen sociaal domein’ door de Koepel 
van adviesraden, Webinar van de Koepel over 
bewonersinitiatieven, Bijeenkomst van de regionale 
kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland over het 
IJslands model en diverse raadssessies.
Ook maakt de Participatie deel uit van de 
klankbordgroep Doelgroepenvervoer.

In 2021 heeft eenmaal overleg met de wethouders 
Sidali en Rip plaatsgevonden. En eenmaal met de 
directie. We hebben afzonderlijk bij de wethouders 
onze zorgen kenbaar gemaakt over het niet maar 
behoren functioneren van de Plangroep, over het 
actiever en gerichter benaderen van de slachtoffers 
van de toeslagenaffaire en over een voorstel om een 
onderzoek te starten onder de klanten die langdurig 
gebruik maken van de Voedselbank.

In het laatste kwartaal van 2021 hebben we 
geadverteerd voor de werving van vijf nieuwe 
leden.  We ontvingen 14 sollicitaties. Met 5 mensen 
zijn gesprekken gevoerd. Daarvan hebben we er 
3 voorgedragen aan het college van B&W voor 
benoeming per 1 januari 2022. 

In november 2021 hebben we met het oog op de 
verkiezingen in het voorjaar van 2022 de fracties van 
de politieke partijen in Haarlemmermeer een brief 
gestuurd.
De thema’s waar wij in deze brief aandacht voor 
hebben gevraagd zijn de volgende.
a. Het is van groot belang dat in de komende 

collegeperiode meer sociale woningbouw wordt 
gerealiseerd en de huisvesting van bijzondere 
doelgroepen (het gaat om meer dan 1000 
mensen) en de jeugd hoog op de agenda wordt 
gezet. De gemeente zou bij de medewerking aan 
de ontwikkeling van (grote) woningbouwlocaties 
specifieke eisen moeten stellen aan de realisatie 

van een substantieel aandeel daarin voor 
goedkope huurwoningen en voor kwetsbare 
doelgroepen en jeugd;

b. De vrees bestaat dat het aantal mensen dat 
eenzaam is de komende jaren zal toenemen, 
mede door het beleid om ouderen langer 
thuis te laten wonen; de gemeente heeft een 
Actieplan Eenzaamheid. Daarop gebaseerd zou, 
in overleg met betrokken inwoners en de wijk- en 
dorpsraden, het terugdringen van eenzaamheid 
binnen deze collegeperiode moeten worden 
voortgezet;

c. De gemeente kan intensiever en vroegtijdiger, 
in overleg met diverse organisaties 
(de woningcorporaties, nutsbedrijven, 
zorgverzekeraar, Voedselbank etc.) mede via 
de nieuwe regeling voor schuldhulpverlening 
bijdragen aan het voorkomen of beperken 
van armoede; honderden gezinnen hebben 
zodanige schulden dat ze afhankelijk zijn van 
de Voedselbank; de gemeente kan met een 
intensieve en professionele inzet bespoedigen 
dat gezinnen uit deze ellendige situatie worden 
geholpen;

d. De gemeente heeft zich tot taak gesteld 
met diverse partners actief te werken aan de 
fysieke, sociale en mentale gezondheid van 
haar inwoners door het creëren van gezonde 
leefomstandigheden en te stimuleren dat haar 
inwoners een gezonde leefstijl ontwikkelen en 
volhouden. Dit vraagt om concrete acties en 
preventieve maatregelen;

e. Jeugd onder 18 jaar krijgt, op verschillende 
manieren, ondersteuning; zodra die leeftijd is 
gepasseerd dreigt de aandacht te verdwijnen; 
er is blijvend gericht beleid nodig om probleem 
jeugd boven de leeftijd van 18 jaar gericht en 
structureel aandacht te geven, tot blijkt dat de 
problemen definitief tot het verleden behoren.

2.5 Werkplan 2021-2022
Voor het jaar 2021/2022 is het voornemen om onze 
aandacht voor het onderwerp Jeugd resp. Armoede 
te continueren. Door de gevolgen van de corona 
crisis kunnen we hier niet genoeg de aandacht voor 
blijven vragen.
We zijn al enige tijd tamelijk intensief bezig met 
het onderwerp Wonen met Zorg. Dat zullen we ook 
komend jaar continueren, gelet op het feit dat we 
vinden dat op dat vlak nog te weinig resultaat wordt 
geboekt. Daarnaast blijven eenzaamheid en Veilig 
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Thuis ook onze speerpunten.
In onze adviezen zullen we blijven inzetten op de 
opname van evaluatie- en controlemomenten in 
beleidsstukken.

2.6 Website
 

 

In 2021 zijn de hoeveelheid gebruikers en de 
hoeveelheid sessies gegroeid, de doorgebrachte 
tijd op de site is iets lager dan 2020 (1100 
gebruikers (42% groei), 1300 sessies (22,9% groei), 
sessieduur 2 min 2 seconde (29,6% daling).

Op de website staan onder andere de adviezen 
die wij hebben uitgebracht, een overzicht van onze 
leden en hun aandachtsgebieden en de agenda’s 
en verslagen van onze vergaderingen. Voor de 
leden van de Participatieraad is een intranetpagina 
beschikbaar. Hier staan interessante documenten 
en naslagwerken op en ook worden hier de 
vergaderstukken op geplaatst.
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De invloed van Corona op het werk van de 
Participatieraad was vooral het eerste half jaar nog 
groot, maar de veerkracht van de mensen ook. Daar 
zijn we onze leden dankbaar voor. Helaas moesten 
we in december nog een keer digitaal vergaderen 
omdat er zich een harde lockdown aankondigde.
We zijn blij met de komst van drie nieuwe leden, 
en hopen in 2022 weer te komen tot een voltallige 
Participatieraad. Ook doet het ons goed dat we 
door de gemeente vanaf het begin nauw betrokken 
zijn bij diverse beleidsprocessen. Het werken met 
dialoogsessies voor de inkoop Jeugd en WMO 2023 
heeft wat ons betreft goed gewerkt.
We zullen ons ook in 2022 blijven inzetten voor onze 
inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben 
van de gemeente.

3. CONCLUSIE
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Contact:
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de 
samenstelling van de Participatieraad, de 
adviezen die wij in 2021 hebben uitgebracht en 
de antwoorden van het college op deze adviezen, 
de agenda’s en verslagen van vergaderingen en 
de aandachtsgebieden verwijzen wij u naar onze 
website  
www.particpatieraadhaarlemmermeer.nl. 
Hier kunt u, indien gewenst, ook een signaal 
achterlaten. 
Ook kunt u via  
participatieraad@haarlemmermeer.nl contact 
opnemen met onze ambtelijk secretaris,  
mevrouw Ineke van Dijk.
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Beleidsterreinen Onderwerpen

Wmo 2015  – Doelgroepenvervoer/Regiorijder

 – Stevige sociale basis

 – Digitale en sociale inclusie (speelruimteplan)

 – Personen met verward gedrag

 – Herstelacademie

 – Eenzaamheid

 – Eigen bijdrage WMO

 – WMO hulmiddelen(centrum)

 – Veilig thuis

 – Meer voor elkaar

 – Mensen met een verstandelijke beperking

 – Mensen met psychiatrische problemen

 – Personen met verward gedrag

 – Maatschappelijke opvang

 – Wijkverpleging

Jeugdwet/passend onderwijs  – Jeugdzorg

 – Jongeren en Corona

 – Inkoop Jeugd en WMO 2023

Participatiewet  – Werk en inkomen

 – Voedselbank

 – Inburgering

 – Schuldhulpverlening

 – Toeslagenaffaire

 – Betere digitale overheid

 – TONK

 – Menstruatiearmoede

 – Energiearmoede

Overkoepelend  – Sollicitatieprocedure nieuwe leden

 – Werkplan en rooster van aftreden

 – Beschermd wonen/wonen met zorg

 – Decentralisatie beschermd Wonen

 – Sociale woningbouw

 – Ouderenzorg

 – Informele zorg en vrijwillige inzet

 – Mantelzorg

 – Website Participatieraad Haarlemmermeer

 – Transformeermonitor

 – Tekorten Sociaal Domein

 – Aanscherpen contacten dorps- en wijkraden

 – Samenwerking gemeenten en adviesraden

 – Handreiking regionaal beleid

 – Gezondheidsbeleid (preventieakkoord)

 – Lange termijnvisie Participatieve democratie

Bijlage 1
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