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i. Ten geleide 
 
Op 1 april 2018 is de Participatieraad Sociaal Domein Heemskerk (verder PaRH) ingesteld. 
De oprichting was het gevolg van het Project Innovatie Participatie IJmond (PIPY) dat door ambtenaren en 
vertegenwoordigers van alle Adviesraden in de IJmond werd opgezet met steun van Movisie en Zorgbelang ZH.  
 
Begin 2021 is de website gereedgekomen, zodat alle informatie eenvoudig in te zien is. Wanneer U nog vragen 
heeft, mail dan naar ons info-adres: info@participatieraadheemskerk.nl.  
 
In jan. 2023 heeft de evaluatie van de PaRH over het afgelopen jaar plaats gevonden (zie hoofdstuk 7) 
 
De leden van de PaRH zijn met deze eindversie akkoord gegaan na bespreking op de vergadering PaRH AB op 
16-02-2023. 
 
Namens de PaRH, het dagelijks bestuur, 
 
Joris Jansbeken  Cobie Metten-Roestenberg Edmée Meijer 
voorzitter  secretaris   penningmeester 
 
Het correspondentieadres van de PaRH is  info@participatieraadheemskerk.nl. 
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ii. Samenvatting 
 
De Participatieraad Sociaal Domein (verder PaRH) zorgt voor het inwinnen van advies bij betrokken inwoners en 
volgt die maatregelen die daarvan het gevolg zijn. De PaRH is ingesteld door het college van B&W en kent 
maximaal 12 leden uit de bevolking van Heemskerk. 
Het gaat om het gebied (domein) dat valt onder de transitiewetten en daarmee sterk verbonden onderwerpen 
(sociaal domein, transitiewetten: Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning). 
De gemeente realiseert de zorgverlening in het Sociale Domein voor de jeugd, gehandicapten en chronisch zieken, 
ouderen, bijstandsgerechtigden en arbeid beperkten. Verder hebben mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers ook recht 
op ondersteuning. 
 
De PaRH beschikt over een planning (participatieagenda) die de onderwerpen bevat, waarvoor advies van 
betrokken inwoners moet worden of is verkregen. De participatieagenda wordt ten aanzien van de door de 
gemeente gevraagde adviezen afgestemd met de gemeente. De PaRH organiseert de raadpleging van inwoners 
met autonome werkgroepen (focusgroepen). De focusgroep bestaat uit leden van de PaRH, beleidsmedewerkers, 
aangetrokken betrokken inwoners en (ingehuurde) experts. De groep werkt volgens een leidraad ( 10 stappenplan) 
die aangeeft hoe het advies van inwoners kan worden verkregen Betrokken inwoners worden benaderd vanuit 
netwerken. Netwerken bestaande uit persoonlijke contacten die de PaRH heeft opgebouwd of die binding hebben 
met het adviesonderwerp (o.a. cliëntorganisaties). Het advies bevat naast de reacties van de betrokken inwoners 
ook een beschrijving van de gekozen methode van raadpleging en een beoordeling daarvan. Daarmee geeft het 
advies ook uitgangspunten voor komende participatieprojecten. De reactie van de gemeente op het advies zal naar 
alle mensen die aan het advies hebben meegewerkt worden teruggekoppeld.  
 

 
In 2022 lag de aandacht van de PaRH o.a. op de IJmond pas, armoede/energiearmoede, Jeugd en Visie 
buurhuis/buurthuiswerk. Door de regionale focusgroep Kracht van Meedoen is in het kader van armoedebeleid de 
mogelijkheid van een IJmond stadspas onderzocht waarbij de wens en haalbaarheid hiervan is bekeken. Aan de 
colleges van Beverwijk Velsen en Heemskerk is hierover een richtinggevend advies afgegeven. In het kader van 
energiearmoede zetten diverse leden van de PaRH zich in om bekendheid aan de regelingen te geven en om 
inwoners te informeren op welke wijze men op energie kan bezuinigen. De regionale focusgroep Jeugd heeft 
gewerkt aan thema’s binnen de jeugdzorg. Er zijn door de focusgroep contacten gelegd met het CJG en scholen 
om de problematiek van schulden en Corona gerelateerde problematiek bij de jeugd aan te kunnen pakken. 
Vervolgens is er door de focusgroep de brief Corona herstelprogramma jeugd naar de colleges gestuurd wat heeft 
geleid tot diverse activiteiten. De PaRH heeft meegewerkt aan de visie Buurthuis/Buurhuiswerk wat geleid heeft tot 
de nota Toekomstvisie Buurtwerk  Verder heeft de PaRH meegewerkt aan  de werkgroep Burgerparticipatie.  
De werkgroepen Hulpmiddelen en Doelgroepenvervoer hebben de ontwikkelingen in 2022 gevolgd en zullen dat 
ook in 2023 blijven volgen. 
. 
. 
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Jaarstukken 2022 
 

01. Samenstelling van de Participatieraad, algemeen en dagelijks bestuur. 
 
De raad beoogt een weerspiegeling te zijn van de inwoners van Heemskerk met maximaal 12 officieel 
geïnstalleerde leden. 
 
Per 01 januari 2022 

1. Dhr. Joop den Hollander 
2. Mw. Linda de Vries 
3. Dhr. Henk Engel 
4. Dhr. Joris Jansbeken (voorzitter) 
5. Mw. Edmée Meijer (penningmeester) 
6. Mw. Cobie Metten-Roestenberg (secretaris) 
7. Dhr. Johan Rotteveel 
8. Dhr. Ton van de Ven 
9. Dhr. John Westerduin 
10. Dhr. Marcel Dijkstra  
11. Mw. Yvonne Kerkwijk  
12. Mw..Gulay Kahraman 

Per 31 december 2022 
1. Dhr. Joop den Hollander 
2. Mw. Linda de Vries 
3. Dhr. Henk Engel 
4. Dhr. Joris Jansbeken (voorzitter) 
5. Mw. Edmée Meijer (penningmeester) 
6. Mw. Cobie Metten-Roestenberg (secretaris) 
7. Dhr. Johan Rotteveel 
8. Dhr. John Westerduin 
9. Mw. Yvonne Kerkwijk 
10. Dhr. Marcel Dijkstra 
11. Dhr. Ton van de Ven 
12. Mw Gulay Kahraman

  
Mw. Mirjam Kinneging heeft een paar maanden met de participatieraad meegelopen maar moest door haar drukke 
werkzaamheden helaas de participatieraad weer verlaten. Dhr. Ton van de Ven stopt per 31-12-22 als lid van de 
Participatieraad waardoor er per 1 januari 2023 een vacature is ontstaan.   
De PaRH wordt ondersteund door dhr. Fred Kok, de ambtelijke contactpersoon voor de PaRH in onze gemeente. 
De taken van de PaRH zijn verdeeld over het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB) en er wordt 
gebruik gemaakt van projectgroepen (zie punt 02). Het DB bestaat uit een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. De vergaderingen van het DB zijn ook toegankelijk voor andere leden van de PaRH. Het DB 
bereidt de vergadering van het PaRH AB voor. Het betreft de agenda, de planning en verdeling van nieuwe 
werkzaamheden en het monitoren van de voortgang daarvan. Dhr. Fred Kok neemt ook deel aan de vergadering 
van het DB. Het AB neemt de besluiten. Het DB en AB vergaderen elke maand met een mogelijke onderbreking in 
de zomermaanden. U vindt een adreslijst van de PaRH in bijlage 1. 
 
In 2022 heeft de PaRH 11 maal vergaderd.  
Wethouder Suanet was in september in de vergadering aanwezig en wethouder Burgering in oktober. 
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02. Projectgroepen uit 2022 met status per 31-12-2022: 
 
 
H = lokaal in Heemskerk (5) 
Y = IJmondiaal (11) 
 
Status, de projectstap  
 
0 Nog niet gestart 
1 Oriëntatie 
2 Wat? 
3 Wie? 
4 Hoe? 
5 Wanneer, Waar? 
6 Scan 
7 Advies 
8 Terugkoppelen 
9 Monitoren 
10 Definitieve stop 
 
i invloed op advies 
u uitgebracht advies 
b werking beïnvloedt 
 
 
 
 
 
De bijzonderheden van de belangrijkste behandelde onderwerpen per 31-12-2022: 
. 
 

1. Mantelzorg en Zorgvrijwilligers, Ouderen 

De PaRH was aanwezig bij een netwerkbijeenkomst Mantelzorg en een thematafel Respijtzorg. 
In november is de participatieraad bijgepraat door de beleidsmedewerker Angelique Nijman over de 
ontwikkelingen rondom dagbesteding en logeeropvang.  
 
Het Preventief Huisbezoek aan ouderen is in 2020 door de gemeente gestopt. De achtergrond was 
bezuinigingen middels de Perspectief nota. De PaRH vindt het, net als de Grijze Ezel, geen goede zaak juist 
omdat dit een kans is om achter de voordeur te kijken en inwoners te informeren over regelingen en 
maatschappelijke organisaties. Door MET is een pilot uitgevoerd met onvoldoende resultaat. De 
Participatieraad  is gevraagd om deel te nemen aan een door MET georganiseerde bijeenkomst over 
huisbezoek op 10 januari 2023 in het Spectrum om te kijken of de PaRH daar eventueel een rol in zou kunnen 
spelen.   
 
De voorzitter van de PaRH maakt deel uit van het bestuurlijk overleg met de Grijze Ezel, KBO en PCBO, 
wethouder A. Schoorl en de beleidsmedewerkers J .Laagland en F. Kok. Doel is elkaar twee keer per jaar te 
informeren over de aandachtsvelden voor ouderen met de volgende onderwerpen:    
Communicatie: informatie voor ouderen (via Senior) en van ouderen via huisbezoek en de financiële bijdrage 
van de gemeente .o.a. drukkosten, Borgen informele zorg, Mantelzorg, Vrijwilligerszorg, Dagbesteding, 
Logeerzorg, Samenwerking met de formele zorg, borgen Cultuur  en Wonen 
 

Soort  Status Advies Gestopt 

 

Focusgroepen 

01  Mantelzorg, Vrijwilligers Mz&Vw  00   

02  Fysieke Toegankelijkheid  09   

03  Communicatie minima 09   

04  Jeugd complex /Jeugd agenda  06 u  

05  Kracht van Meedoen 09 u  

06  Schuldhulpverlening 09   

07  Visie Buurthuis/buurthuiswerk 09 u  

08  Armoede/energiearmoede 01   

09  Nota Sociaal Domein   01   

10   10   

11   10   

 

Gebruikersgroepen 

12 Y Doelgroepenvervoer  09 -  

13 Y Hulpmiddelen Welzorg  09 -  

 

Thema gerichte oriëntatie, vaak door de gehele PaRH 

14 H Financiering SD 01   

15 H Gezondheid 01   

16 H Toegang/Serviceplein 06   

17 H Burgerparticipatie 04   
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2. Fysieke Toegankelijkheid  
 
Op 5 oktober is er door beleidsmedewerker Yvonne de Wit en door leden van de Participatieraad met 4 
inwoners een schouw in het dorp gemaakt waarbij ze diverse locaties, zoals horecagelegenheden en winkels 
in het centrum hebben bezocht. Horeca gelegenheid Brafoer heeft nu een WC die geschikt en bereikbaar is 
voor mensen in een rolstoel. Op de harddraverij blijft dit nog een beperking, waardoor er wellicht mensen niet 
naar de harddraverij gaan. Opvallend was hoe gastvrij en bewust winkeliers zijn als iemand de winkel betreedt 
met bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel en aandacht hebben voor de mobiliteit /verkeer en zo nodig  
ondersteuning bieden aan deze persoon. 
 Aandachtspunten: parkeerplekken voor invaliden en onderbroken blindengeleide pad voor gemeentehuis.                    
 

 

3. Communicatie minima    

De PaRH  blijft er scherp op letten dat bij nieuw te ontwikkelen informatie aan de inwoners van Heemskerk er 
gebruik wordt gemaakt van duidelijk en begrijpelijk taalgebruik. Na een bijdrage voor de folder “Iedereen doet 
mee”, is gekeken naar een aanvullende tekst voor een nieuwe uitgave waarin ook informatie over de 
energietoeslagregelingen aan de inwoners wordt verstrekt. Het is de bedoeling voor armoede en 
schuldhulpverlening één folder te maken. 
 

4. Jeugd Complexe Zorg/ Jeugd agenda  

De regionale focusgroep Jeugd Complexe(zware) zorg en Jeugd Uitvoeringsagenda heeft, naar aanleiding van 
de door de jongeren tijdens de Coronaperiode ervaren problematiek, aan de colleges van de drie gemeenten 
de brief “Coronaherstel programma jeugd” gezonden. Dit heeft geleid tot: 
1. Jeugd aan zet activiteiten (in samenwerking met de jongerenraad) 
2. Extra inzet jongerenwerk 
3. Extra inzet van CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 
4. Extra inzet JMW (jeugd maatschappelijk werk) 
5. Extra sociaal-emotioneel trainingsaanbod voor jongeren 
6. Extra inzet cultuureducatie  
In november is de PaRH geïnformeerd over de voorbereiding van een nota Jeugdbeleid 2023-2027. Het is de 
bedoeling de regionale werkgroep hierbij te betrekken 
In januari en februari 2023 zullen er in het kader van jeugdzorg en preventieve  zorg spiegelgesprekken 
worden gehouden waar ook de focusgroep als “schil” bij aanwezig zullen zijn. De nota komt in februari 2023 bij 
de verschillende raden via informatiebijeenkomsten aan de orde. In maart volgt er dan nog een gezamenlijke 
bijeenkomst in de IJmond. 
De aanbesteding complexe jeugdzorg heeft intussen plaatsgevonden en voor perceel 1, de complexe zorg, zijn 
vier conglomeraten van zorgorganisaties gekozen ten behoeve van de uitvoering de komende jaren. Je kunt 
stellen dat met de keuze nu het werk van de nieuwe aanbesteding echt gaat beginnen. Lukt het de 
organisaties met de afgesproken en gegeven uitvoeringsruimte in goede samenwerking te komen tot een 
goede uitvoering. En lukt het de gemeenten van Zuid-Kennemerland en de IJmond als opdrachtgever (met 
Haarlem als centrumgemeente) het goed te volgen en waar nodig in overleg bij te sturen. 
Perceel 2, de enkelvoudige zorg, kent in 2023 nog een overgangsperiode voor de bestaande zorg in dat 
perceel. Afronding van de aanbesteding voor dat deel volgt nog. 
De regionale werkgroep jeugd van de gezamenlijke Participatieraden IJmond volgen de ontwikkelingen en 
steken in waar nodig en mogelijk. 
Wat erbij komt kijken als je 18 jaar wordt heeft in 2022 aandacht gekregen in het verlengde van een eerder 
traject 18-  18+. Er is contact geweest met het CJG die daarvoor een website ontwikkeld heeft en gastlessen 
verzorgt. De website wordt niet echt gebruikt door de jongeren zelf. Wel door organisaties. De Participatieraad 
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heeft op een schoolmarkt gestaan van het Novacollege om hier aandacht voor te vragen en om te bezien hoe 
en of er gebruik gemaakt werd van de website. Daar kwamen eigenlijk geen reacties binnen. Wel is er vanuit 
Beverwijk en het Novacollege ook in het kader van 18- 18+ een project gestart op het Novacollege over hoe 
om te gaan met geld: Money Start. Over de effecten daarvan zal de werkgroep jeugd in 2023 vervolgcontact 
zoeken met het Novacollege. 
Wisseling van beleidsmedewerkers zorgde soms voor onduidelijkheden en stagnatie.   
 

 
5. Kracht van Meedoen 

 
De regionale focusgroep Kracht van Meedoen heeft in maart een richtinggevend advies over de IJmondpas 
uitgebracht. Dit advies is naar de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen verzonden. Op het advies is in 
november gereageerd middels een brief van het college waarin staat vermeld welke aandachtsgebieden op het 
gebied van armoede en schulden de voorkeur krijgen. De verwachting is dat in april 2023 een standpunt over 
de wenselijkheid van het invoeren van een IJmondpas kan worden ingenomen. 
 
 
6. Schuldhulpverlening   

Na een advies van de Focusgroep in 2021 monitort de PaRH op dit moment het onderwerp 
schuldhulpverlening. Temeer omdat het de verwachting is dat er een toename van mensen met een verzoek 
tot schuldhulpverlening zal komen gezien de huidige problematiek rondom armoede/energiearmoede. In 
september bezocht Fatiha el Razouki de vergadering om te vertellen welke acties lopen n.a.v. het advies. 
Daarbij kwam ook het communicatieplan naar de inwoners aan de orde. 
 
 
7. Toekomst buurthuizen  

 
De PaRH was gevraagd te adviseren over de wijze waarop (een vertegenwoordiging van) inwoners/bezoekers 
van buurthuizen het beste kunnen worden betrokken bij het opstellen van de toekomstvisie buurtwerk. Die 
vraag is door de Participatieraad vertaald naar een participatieproces met behulp van een zogeheten 
Focusgroep Buurtwerk. Vijf leden van de Participatieraad zijn met ambtelijke ondersteuning aan de slag 
gegaan. Omdat er tevens een projectleidster, Renske Hoogeveen, werd aangesteld kon de focusgroep 
voortvarend aan het werk om invulling te geven aan de te stellen vragen aan de inwoners van Heemskerk en 
hun organisaties, en aan de wijze waarop die vragen te stellen. Juist door deze samenstelling was de 
focusgroep in staat om de ambitieuze aanpak en planning uit te voeren. Ook was er een rol voor het 
zogeheten Kernteam Buurtwerk (met vertegenwoordigers van de buurthuizen van Heemskerk) die ook een 
actieve bijdrage leverden aan de op te stellen visie. Dit heeft geleidt tot de nota ‘Toekomstvisie Buurtwerk’. 
Deze nota is op 9 november in een commissievergadering met raadsleden en wethouders besproken. 
 

 
8. Burgerparticipatie 

 
Aan de PaRH was gevraagd om mee te denken over de nieuwe nota Burgerparticipatie. De PaRH heeft samen 
met de jongerenraad en raadsleden actief meegewerkt in de werkgroep Burgerparticipatie.  
Aan de hand van een discussiestuk van de beleidsmedewerkers van de drie gemeenten is middels een aantal 
vragen de huidige werkwijze van de participatieraden geëvalueerd. Het resultaat wordt meegenomen in de te 
maken verordening. 
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9. Beschermd Wonen.  
 

De Doordecentralisatie van Beschermd wonen wordt door de PaRH gemonitord. De doordecentralisatie was 
aanvankelijk gepland voor 2023. De verwachting is nu dat de doordecentralisatie in 2024 zal plaatsvinden .  
 

 
 

10. Armoede/Energiearmoede 
 

Door de stijgende energiekosten en duurder wordende boodschappen is het vraagstuk armoede en 
energiearmoede actueler dan ooit. De gemeente heeft de PaRH betrokken bij dit vraagstuk. In mei heeft Fatiha 
el Razouki de vergadering bezocht en de PaRH deelgenoot gemaakt van het Startplan Energiearmoede. In 
sept. was zij weer aanwezig samen met de wethouder Suanet om informatie te delen. 
Op 15 maart en 17 november organiseerde de gemeenten Beverwijk en Heemskerk bijeenkomsten voor 
organisaties met als onderwerp Armoede in Beeld. Hier werden de regelingen uitgelegd en besproken op 
welke wijze je inwoners kunt bereiken omdat nog te weinig van de regelingen gebruik gemaakt wordt. 
De vraag aan de PaRH is hoe bereik je de inwoners die recht hebben op de regelingen en hoe geef je 
informatie op het besparen van energie. Leden van de PaRH zitten via Woon op Maat bij werkgroepen die zich 
bezig houden met het vraagstuk energiebesparing en informeren de inwoners hoe ze op de energiekosten 
kunnen besparen. Een ander lid van de PaRH  probeert via Moskeeën en supermarkten mensen te bereiken 
die recht op de regelingen zouden hebben. In het regionale overleg wordt gewerkt aan het thema Armoede. De 
verwachting is dat in 2023 een regionale focusgroep Armoede/energiearmoede zal worden geformeerd.  
 
 
11. Integrale Toegang 
 
De integrale Toegang heeft per 1 januari 2022  gestalte gekregen in het Service Plein. Omdat de PaRH het 
belangrijk vindt dat iedere inwoner van Heemskerk op een  laagdrempelige wijze terecht kan voor zijn/haar 
hulpvraag volgt de PaRH de ontwikkelingen van het Service Plein. Zij is daarbij door de projectleider Joost van 
der Kooij op de hoogte gehouden in de vergaderingen van januari en december. Aandachtpunten van de 
PaRH zijn:  
de laagdrempeligheid, het doorgaan van werken in de wijk, de onderlinge samenwerking van medewerkers in 
het serviceplein met het Sociaal Wijk Team en de mogelijkheid dat inwoners zelf kunnen bepalen waar 
gesprek plaats vindt. 
De PaRH heeft gevraagd de tevredenheid te meten na een bezoek aan het Serviceplein. Dit heeft helaas niet 
tot een bevredigend resultaat geleid. 
 

 
12. Doelgroepenvervoer 

 
Het Doelgroepenvervoer zal volgend jaar opnieuw moeten worden aanbesteed. Er zijn veel aanbieders. Door 
de leden van de werkgroep Doelgroepenvervoer worden de ontwikkelingen met interesse op de voet gevolgd. 
Regelmatig is er overleg in de klankbordgroep met vertegenwoordigers van de 8 gemeenten die zijn 
aangesloten. Een hot-item was het tekort aan chauffeurs waarvoor maatregelen zijn genomen die vooral pijnlijk 
zijn voor de WMO-gebruiker omdat het leerlingenvervoer prioriteit heeft. De klankbordgroep wordt door de 
organisatie goed geïnformeerd en er wordt goed naar de klankbordgroep geluisterd. Er worden acties met 
andere organisaties ondernomen om zo tot een goed mogelijk resultaat te kunnen komen. 
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13. Hulpmiddelen 
 

Leden van de PaRH maken deel uit van de gebruikersgroep hulpmiddelen en volgen de ontwikkelingen met 
betrekking tot de hulpmiddelen. Welzorg, de leverancier van de hulpmiddelen heeft door de oorlog in Oekraine 
te maken met slechte leveringen van onderdelen/materialen omdat veel van die zaken uit die omgeving 
komen. Er wordt nu door Welzorg gekeken of ze de onderdelen/materialen ergens anders kunnen bestellen. 
Daarnaast heeft  Welzorg ook te kampen gehad met de arbeidskrapte en een hoog ziekteverzuim waardoor ze 
te weinig monteurs hadden. De adviseurs waren wel op peil. Op het eind van 2022 waren uiteindelijk ook het 
aantal monteurs weer op peil. 
De communicatie met de gebruikersgroep liet dit jaar nogal wat te wensen over. Inmiddels is er verbetering 
geconstateerd.  
 
Vooruitblik 
 
Naast het monitoren van de bestaande onderwerpen is voor 2023 aan de PaRH gevraagd om: 

• mee te denken met het tot stand komen van de nieuwe nota Sociaal Domein.  

• mee te denken over een onderzoek naar direct Klantfeedback  

• mee te denken over het kwaliteitshandvest van de gemeente 

• mee te denken met de jongerennota 
 

0.3 Communicatie  
 
De beleidsmedewerkers van gemeente Heemskerk schuiven regelmatig aan bij de vergaderingen van de PaRH om 
te vertellen over de veranderingen. Dit moet men zien als een oriëntatie. Op sommige onderwerpen heeft de PaRH 
een focusgroep geformeerd. Daarnaast zijn er ook onderwerpen die onder de aandacht zijn bij de PaRH, om op 
een later moment te kijken of er een focusgroep geformeerd dient te worden. Zowel de focusgroepen als de 
onderwerpen van aandacht staan vermeld in de Participatieagenda. 

 

03.01 Communicatie binnen werkgroepen 
 
De PaRH is over het algemeen heel tevreden over zowel de lokale als regionale samenwerking. Het was fijn om na 
de Corona periode weer fysiek met elkaar te kunnen overleggen. Jammer is wel dat er het afgelopen jaar nogal 
wat wisselingen van beleidsambtenaren zijn geweest wat soms onduidelijkheid en stagnatie veroorzaakte.   

 

03.02 Communicatie met de inwoner 
 
In 2022 was het weer mogelijk om inwoners over onderwerpen te kunnen bevragen. Hiervan is door de werkgroep 
Burgerparticipatie gebruik gemaakt, waarbij de inwoners over diverse vraagstukken met betrekking tot 
burgerparticipatie zijn bevraagd. De werkgroep Buurthuis/buurtwerk heeft onder de inwoners een enquête 
gehouden waar veel respons op is gekomen. Hierdoor kon de werkgroep een duidelijk beeld krijgen hoe de 
inwoner over dit onderwerp dacht. De regionale focusgroep Jeugd heeft contacten gelegd met het CJG en de 
scholen om met elkaar te bezien hoe de problematiek waarmee de jeugd kampt het beste kon worden aangepakt. 
Ook heeft de PaRH meegedaan aan een schoolmarkt om direct met de jeugd in contact te komen. De website is 
geactualiseerd en wordt door de leden van de PaRH gevoed met de vorderingen/ontwikkelingen van de 
focusgroepen. 
De PaRH heeft zich aan de oudere inwoners gepresenteerd tijdens de door de gemeente georganiseerde Senioren 
dag. 
Daarnaast maakt de PaRH ook gebruik van een eigen website om bekendheid te generen. 
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03.03 Communicatie binnen de participatieraad 
 
In 2022 kon er eindelijk weer fysiek vergaderd worden wat het overleg en het persoonlijk contact ten goede kwam.    
Het beheer van het Dropbox archief ligt bij het dagelijks bestuur. Elk lid van de Participatieraad heeft toegang tot 
alle informatie in dit archief. Het archief bevat o.a. alle belangrijke zaken van de focusgroepen, de verslagen van 
bijeenkomsten, en gegevens over de werkwijze van de Participatieraad. Hierdoor wordt een optimale transparantie 

binnen de PaRH nagestreefd 
 

0.4 Regionale samenwerking 
Naast de werkzaamheden voor de PaRH wordt er door leden van de PaRH ook gewerkt aan regionale 
samenwerking: 
 

• Het regionaal overleg is geen raad, het is een overleg waarin de agenda wordt vastgesteld ten aanzien 
van gemeenschappelijke onderwerpen. Verder vindt er een uitwisseling plaats van informatie uit de lokale 
participatieraden. De raad heeft 11 keer fysiek vergaderd.  

• De deelnemers aan het overleg hadden een verschillende verwachting van dit overleg. Daarom hebben de  
leden een training “ Deep Democracy” gevolgd op 14 juli en 13 oktober. Het resultaat is dat er meer 
aandacht is om kennis en ervaring te delen, gebruik maken van elkaars kracht, meer gericht op het proces 
dan op de inhoud van het geven van een advies. Regelmatig een thema behandelen en de samenwerking 
en ondersteuning van de beleidsmedewerkers verbeteren. De agenda zal hier op worden aangepast. 

• In het regionale overleg werd gerapporteerd over de voortgang in focusgroepen Jeugd en Kracht van 
Meedoen, zie eerder in dit verslag het resultaat.  

• De samenwerking wordt als positief ervaren’ 

• De voorzitter Cor Hienkens is per 3-12-2022 gestopt waardoor er een vacature is ontstaan. 
. 

0.5  Interne projecten 
 

• Website: Linda heeft samen met Yvonne de website geactualiseerd. Alle leden is gevraagd de informatie 
op de website te bekijken en verbeteringen aan te geven. Het blijft aandacht vragen om de website actueel 
te houden. Af en toe reageert een inwoner van Heemskerk via het info e-mailadres. 

• Opleiding: er is in 2022 geïnventariseerd wat de wensen zijn m.b.t. kennis vergaren of opleiding. Gekozen 
is voor informatie over Werk en Inkomen, MET en MEE & de Wering. Respectievelijk in mei ,april en aug. 
zijn de onderwerpen behandeld door vertegenwoordigers van de organisaties. 

• Elk jaar is het plan iets leuks met elkaar te doen. Op 21 mei heeft Gulay Kahraman een etentje 
georganiseerd in een Turks restaurant. 
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0.6 Bezochte bijeenkomsten 
 
Om goed geïnformeerd te zijn, bezoeken leden van de PaRH naast de vergaderingen, bijeenkomsten van/voor de 
PaRH en de focusgroepen. Het bleek dat na de Corona periode de bijeenkomsten weer op gang moesten komen. 
Inmiddels is dat geheel hersteld en worden er weer bijeenkomst georganiseerd. Deze worden waar mogelijk door 
leden van de PaRH bezocht.   
 
 

07. Evaluatie PaRH 2022               
                                

07.01 Mogelijke verbeterpunten en wensen 
 

✓ Het blijvend adviseren over de leesbaarheid van nieuwe gemeentelijke folders en regelingen etc. 
✓ Het organiseren van de secretariële ondersteuning door de gemeente 
✓ Het uitbreiden van het netwerk o.a. verbeteren deelname van betrokken inwoners bij de focusgroep. 
✓ Het inwerken van nieuwe leden 
✓ Het voeden van de website met informatie over de voortgang van de focusgroepen. 
✓ Het bij de start van een(regionale) focus groep stellen van: heldere kaders/mogelijkheden, doelen . 

Duidelijk wie de trekker is en noodzakelijk voor de voortgang is aanwezigheid van ambtelijke 
ondersteuning. 
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