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Hoofddorp 	De Participatieraad 
van Haarlemmermeer maakt zich 
zorgen over  Hospice  Bardo in 
Hoofddorp. De gemeente stopt de 
subsidies 
„Wij vinden het onduidelijk hoe u 
het goede werk van  Hospice  Bardo 
in de toekomst gaat ondersteunen. 
Deze voorziening is om meerdere 
redenen buitengewoon belangrijk", 
schrijft de Participatieraad in een 
brief aan de gemeente. 

De gemeente Haarlemmermeer he-
rijkt alle subsidies. Om te bezuini-
gen, maar ook om subsidies te ver-
schuiven naar initiatieven voor de 
kwetsbaren in de samenleving. Juist 
daarom vraagt de Participatieraad, 
adviesorgaan voor het sociaal do- 
mein, zich af hoe het verder moet 
met  Hospice  Bardo als de gemeente 
de subsidie stop zet. 
B en W antwoorden dat ze het  hospi-
ce  niet laat zitten. Ook geeft het col-
lege een opening voor ondersteu-
ning van inloophuis Esperanza in 
Badhoevedorp. Dat krijgt slechts 
een bescheiden bijdrage omdat al 
het geld van de gemeente al naar  

Adamas in Nieuw-Veemep gaat. 
„Wij zijn in gesprek met  Hospice  
Bardo over de wijze waarop wij hen 
(en vergelijkbare instellingen) blij-
ven ondersteunen. Ook wij waarde-
ren het goede werk van het  hospice''  
aldus B en W. Zij zoeken een betere 
manier van ondersteuning dan door 
het geven van subsidie. Hoe dat er 
uit ziet moet in de loop van dit jaar 
gaan blijken. 

De Participatieraad heeft het bezui-
nigen op en verschuiven van subsi-
dies kritisch bekeken en een flink 
aantal adviezen gegeven. B en W ne- 

men een groot aantal daarvan over. 
Zoals het niet-bezuinigen op laag-
drempelige voorzieningen in de 
wijk, omdat die veel duurdere hulp-
verlening in een later stadium kan 
voorkomen. 
De Participatieraad wil blijvende 
ondersteuning aan vrijwilligers en 
verenigingen. B en W stellen dat de 
komende jaren te 'intensieveren' 
door vrijwilligers te ondersteunen. 
Het voorstel dat kwetsbare mensen 
iemand mee kunnen nemen naar af-
spraken wordt overgenomen. Er 
wordt een inventarisatie gemaakt 
van alle'maatjes-projecten' in Haar-
lemmermeer om te kijken waar het  

beter kan en waar nog van die pro-
jecten kunnen opgestart. 
De Participatieraad vraagt om een 
betere toegankelijkheid van vrije 
tijds-voorzieningen voor gehandi-
capten. B en W: „Dat gaan we doen." 
De participatieraad vraagt om een 
inventarisatie van alle vrijwilligers-
organisaties. B en W: „Ook dit gaan 
we doen." De Participatieraad 
vraagt om niet wijk- maar straatge-
richt te werken in nieuwbouwwij-
ken. B en W: „Wij nemen uw advies 
mee in de uitwerking van de sociale 
basisinfrastructuur in 2o16." 
De gemeenteraad bespreekt 18 fe-
bruari de herijking van subsidies. 
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