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1. Voorwoord van de voorzitter
Voor de Participatieraad was 2021 een jaar met uitdagingen. Zoals iedereen had ook de
Participatieraad te maken met de gevolgen van de coronaepidemie. Beperkingen van
fysieke vergaderingen, het leren omgaan met online vergaderen en de uitval door ziekte
waren het hele jaar onderwerp van gesprek. Daarnaast vonden er binnen de
Participatieraad veel personele wisselingen plaats. In totaal zijn er tijdens 2021 negen
nieuwe leden geworven. Tevens zijn ook een nieuwe voorzitter en ambtelijk secretaris
aangetreden. We zijn heel blij met de ervaring, de kennis, het netwerk en het
enthousiasme dat de nieuwe leden meebrengen.
Ondanks de personele wisselingen heeft de Participatieraad toch een productief jaar
gehad. Er zijn 19 adviezen gegeven, er zijn 2 themabijeenkomsten georganiseerd en het
constructieve overleg met wethouders en ambtenaren is ononderbroken voortgezet.
Met nog 1 openstaande vacature zijn we nu weer bijna op volle sterkte en klaar voor onze
taak in 2022.

2. Visie en Missie
In september 2013 is de Participatieraad geïnstalleerd. De participatieraad is een
onafhankelijk adviesorgaan voor het college van B&W en de Haarlemse gemeenteraad en
adviseert over het gehele sociaal domein.
De Participatieraad is samengesteld uit 15 betrokken Haarlemse burgers, een
onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris.
De leden zitten in de raad zonder last en ruggespraak. De Participatieraad is geen
belangenbehartigingsorgaan.
In 2021 heeft de Participatieraad 19 (on)gevraagde adviezen uitgebracht, die worden
gespecificeerd in paragraaf vijf.
In 2014 hebben de leden van de Participatieraad de volgende visie opgesteld:
‘Als Participatieraad vormen wij de brug tussen inwoners, cliënten en overheid en

geven wij betrokken en slagvaardig aan de gemeente Haarlem onafhankelijk advies ter
verbetering van het sociaal beleid. Wij doen dit op basis van deskundigheid en signalen
vanuit de samenleving.’
De missie luidt als volgt:
‘De Participatieraad draagt herkenbaar bij aan de kwaliteit van het gemeentelijk sociaal

beleid; de bijdrage is gericht op het optimaliseren van de zelfredzaamheid en sociaal
culturele participatie van (kwetsbare) burgers op het gebied van wonen, zorg en welzijn,
werk en inkomen, diversiteit en multiculturele samenleving.’
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3. De samenstelling
Er hebben veel wisselingen plaats gevonden in de Participatieraad in 2021, vooral omdat
voor diverse leden de tweede zittingstermijn was afgelopen.
De voorzitter André Jurjus trad om persoonlijke redenen af op 1 juni 2021.
Vanaf 1 juni t/m eind december vervulde Alex de Groot de rol van interim voorzitter.
Toen het vanwege de coronamaatregelen eindelijk mogelijk was, werd er op vrijdag 15
oktober 2021 met een etentje afscheid genomen van oud-voorzitter Ruth Nelemaat en de
leden Gert Jan Ankoné, Anja van Dam, Petra Nuyens, Hans Redeker, Frits de Vries en
Samet Sari. Zij werden door de wethouder Marie-Thérèse Meijs bedankt voor hun lange
bijdrage aan het werk van de Participatieraad.
Er werd ook afscheid genomen van ambtelijk secretaris Noor Kraaijeveld en haar
voorganger Saskia Augustin. Ook zij werden bedankt voor hun bijdrage aan de
Participatieraad.
In juli 2021 zijn er 5 nieuwe leden benoemd door het college.
In de tweede helft van het jaar traden er nog eens 5 leden af vanwege persoonlijke
redenen. Na een openbare sollicitatieprocedure in december konden daarom nog eens 5
nieuwe leden voorgedragen worden voor benoeming door het college.
Alle leden stellen zich voor op de website www.participatieraadhaarlem.nl
Er is ook in juli 2021 een nieuwe secretaris aangetreden. Zij faciliteert en adviseert de
leden van de Participatieraad.
Leden en voorgestelde leden Participatieraad per december 2021
Voorzitter:
Alex de Groot
Leden:
Nora Ameziane
Annette Aukema
Barbara van Balen
Raymond Frans
Lia Kollaard
Michiel Nieuwenhuis
Jaap Ritsema

Irene van der Snee
Frans Taks
Tineke Tjalma
Pauline Veldkamp
Ilse Wessels
Pascalle Willemse
Richard Witsiers

Secretaris:
Ingrid van Tienhoven

4

Alle leden en de voorzitter zijn inmiddels officieel benoemd. In 2022 beslist de
Participatieraad hoe de nog openstaande vacature ingevuld gaat worden.

4. Activiteiten
Vergaderingen
De Participatieraad komt jaarlijks minstens tien keer bijeen in een openbare vergadering,
tenzij een onderwerp vertrouwelijk wordt verklaard. De eerste 5 maanden van het jaar en aan
het eind van het jaar is er via Teams vergaderd. In de maand juli is er extra vergaderd om de
plannen van de interim voorzitter te bespreken en om kennis te maken met de vijf
nieuwe leden. In iedere vergadering vindt er een presentatie en een inhoudelijke
discussie plaats over een actueel onderwerp. De uit te brengen adviezen zijn ook een
belangrijk onderdeel van de vergaderingen.
Vergaderingen met wethouders
Maandelijks hebben de voorzitter en een lid van de Participatieraad overleg met
wethouder Marie-Thérèse Meijs en een ambtenaar. Wethouder Meijs is daarmee voor de
Participatieraad het eerste contact op het niveau van B&W. In dit overleg wordt het
overzicht gehouden van de lopende onderwerpen binnen het Sociaal Domein van de
gemeente Haarlem.
In de vergadering van de Participatieraad van 2 november 2021 is er ook een gesprek
geweest met wethouder Jur Botter (o.a. Jeugd en Onderwijs) en Annemariecke Schneider
(Afdelingsmanager Jeugd, Onderwijs en Sport). Dat ging onder andere over de
aanbesteding van de Jeugdhulp. De wethouder gaf aan wat hij hoopte te bereiken met
deze verwerving en op welke manier hij dat denkt te bereiken. Ook gaf hij aan wat de
zorgen zijn in dit aanbestedingstraject. Tevens werd er gesproken over een (klein) deel
van het jeugdbudget dat wordt toegevoegd aan het budget van Gewoon in de Wijk om
preventief te kunnen werken voor de jeugd. Tenslotte werd er gesproken over
voorbeelden uit het uitvoeringsprogramma Nieuwe Democratie.
Overleg met ambtenaren van de gemeente
Regelmatig heeft de Participatieraad overleg gehad met de ambtenaren van de
gemeente. Voor een deel vond dit plaats in de vorm van een gepland periodiek overleg.
Daarnaast waren er ook bijeenkomsten met een delegatie uit de Participatieraad waarin
ambtenaren toelichting gaven op (voorgenomen) beleid. Tenslotte zijn er ook diverse
presentaties gegeven door ambtenaren aan de voltallige Participatieraad. De
Participatieraad heeft waardering voor de open wijze waarop informatie wordt gedeeld en
beleid wordt toegelicht.
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Werken in werkgroepen
In de 2e helft van 2021 zijn er een viertal werkgroepen gevormd binnen de
Participatieraad:
- Zorg, Wonen & Welzijn
- Werk, Inkomen, Schulden en Minima
- Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning
- Jeugd, Onderwijs & Sport
Het doel is om met meer diepgang en vanuit deskundige teams over de diverse
onderwerpen binnen het sociale domein te kunnen adviseren. Deelnemers vanuit de
werkgroepen hebben de relaties met de betrokken ambtenaren versterkt door informatie
uitwisseling en advisering.
Werkbezoeken en netwerken
Leden van de Participatieraad hebben een netwerk in Haarlem. In 2021 hebben de leden
die afscheid hebben genomen hun netwerk overgedragen aan de leden die actief bleven
in de Participatieraad en aan de nieuwe leden. Veel contacten en bijeenkomsten waren
digitaal in 2021 vanwege Corona. De nieuwe leden, die gestart zijn in 2021, nemen hun
eigen netwerk mee en zullen deze in de loop van de tijd uitbreiden door onder andere het
afleggen van werkbezoeken.
Themabijeenkomsten
In 2021 zijn er twee themabijeenkomsten georganiseerd door de Participatieraad.
• De themabijeenkomst Onafhankelijke Cliëntondersteuning vond plaats op 7 juli
2021. Daaraan deden mee mantelzorgers, cliënten van de WMO, vertegenwoordigers
van organisaties, de projectleider van het Koploperproject Onafhankelijke
Cliëntondersteuning Haarlem werkzaam bij Mee de Weering (een
welzijnsorganisatie). Er werd gediscussieerd over hoe de onafhankelijke
cliëntondersteuning meer bekend kan worden bij mensen die extra steun nodig
hebben in hun dagelijkse leven. Cliënten kunnen dan een goede keuze maken. De
bijeenkomst werd bezocht door vijfentwintig mensen en werd ondersteund door de
Haarlemse organisatie Stadsgesprekken. De resultaten werden meegenomen in het
advies dat uitgebracht is over Onafhankelijke Cliëntondersteuning.
• De tweede themabijeenkomst werd gehouden op 5 september 2021 met
vertegenwoordigers van zelforganisaties over hun rol in het proces Gewoon in de
Wijk. Hierbij waren zo’n 5 organisaties betrokken. De organisaties gaven hun mening
over het verloop van het proces Gewoon in de Wijk en hun positie daarin.
Participatieprijs
Op een zomerse maandag 31 mei 2021 reikte wethouder Marie -Thérèse Meijs de
Participatieprijs 2020 uit. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste
burgerinitiatief van Haarlem. Doordat de strenge coronamaatregelen versoepeld waren,
kon de uitreiking eindelijk in wijkcentrum De Ringvaart plaatsvinden. Er waren 13
deelnemers die streden om de hoofdprijs van € 1000, de aanmoedigingsprijs en de
publieksprijs.
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•

De inwoners van Haarlem hebben via de site Participatieraadhaarlem.nl gestemd en
zorgden hiermee ervoor dat de Creatieve Muggen er met de publieksprijs vandoor
gingen. Deze groep vrijwilligers geeft advies aan de inwoners van Haarlem die
bijvoorbeeld een goed burgerinitiatief willen opzetten.
• De jury gaf Supmission net niet voldoende punten om de winnaar te worden maar zij
waren blij met de aanmoedigingsprijs van € 250. Op supboards varen zij met
vrijwilligers door de wateren van Haarlem om deze zo schoon mogelijk te houden.
Gezond, verbindend en goed voor het milieu.
• De hoofdprijs ging naar Fietsmaatjes. De vrijwilligers van Fietsmaatjes houden
mensen met een beperking in beweging door met hen te gaan fietsen op een duofiets. Het is niet alleen goed voor het lichaam maar hiermee komen zij ook in contact
met anderen en wordt hun horizon verbreed. Met de geldprijs willen zij een nieuwe
duo-fiets aanschaffen.
Wethouder Marie Thérèse Meijs sprak de deelnemers na uitreiking van de geldprijzen toe
en gaf aan dat elk initiatief het verdiende om een prijs te krijgen. Alle initiatieven leveren
immers een fantastische bijdrage aan de samenleving.
Bijwonen van Raadsmarkten georganiseerd door de gemeente
Door het jaar heen organiseerde de gemeenteraad Haarlem diverse Raadsmarkten.
Wanneer deze onderwerpen interessant zijn voor de Participatieraad dan bezoeken leden
van de Participatieraad deze Raadsmarkten. Door het digitale vergaderen en de
wisselingen in de Participatieraad zijn de leden hier niet aan toegekomen. Dit wordt weer
opgepakt in 2022.
Bijwonen vergaderingen van Commissie Samenleving en de Gemeenteraad
De leden van de Participatieraad konden in 2021 de vergaderingen van de commissie
Samenleving en de gemeenteraad, volgen of terugkijken via de website van de gemeente
Haarlem. Interessant waren de onderwerpen waar de Participatieraad een advies over
heeft uitgebracht. zie https://haarlem.notubiz.nl
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5. Adviezen
In 2021 zijn er 19 adviezen uitgebracht over hele diverse onderwerpen aan het college en
de Raad. Zie onderstaande tabel.

11 januari

Brieven (vier) Maatschappelijke Ondersteuning t.b.v. WMO
toetsen op leesbaarheid beoordeeld

25 januari

Woonvisie 2021-2025 Inspraakreactie Actualisatie Woonvisie
2021-2025

03 februari

Opinienota Gewoon in de Wijk

03 februari

Evaluatie Sociaal Wijkteams

09 februari

Brief Participatieraad COVID-19 Vaccinatielocatie Schiphol

19 februari

Wet Verplichte GGZ

25 februari

Ongevraagd Advies Opinienota Giften en de Participatiewet

25 februari

Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK)

01 maart

Opinienota Verwerving en Jeugd

03 maart

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2020

30 maart

Klanttevredenheidsonderzoek Werk &Inkomen en Schuld
Minima en Sociale Recherche

06 april

Regionale Gezondheidsnota GGD

22 april

Mobiliteitsplan Inspraakreactie met bijlage “Toetslijst
Toegankelijke Infrastructuur”

04 mei

Verwervingsstrategie Huishoudelijke Ondersteuning

19 juli

Omgevingsvisie m.b.t. Toegankelijkheid. (Inspraaknotitie)
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21 juli

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

08 september

Regiovisie Jeugdhulp

24 november

Beleidsregel Terug en Invordering

25 november

Uitwerking Regionale Samenwerkingsverband Beschermd Wonen

In 2021 zijn er adviezen gegeven over nota’s die onderdeel zijn van grote
beleidswijzigingen of ombuigingen van beleid zoals het advies over de Opinienota
Gewoon in de Wijk en het advies Regiovisie Jeugdhulp. Ook zijn er ongevraagde adviezen
gegeven zoals Advies Opinienota Giften en de Participatiewet. Bijna alle adviezen zijn
adviezen die uitgebracht worden op verzoek van het college.
Een gevraagd advies wordt door de Participatieraad gegeven op verzoek van B&W als het
beleid past binnen het sociaal domein en beoordeeld kan worden vanuit het perspectief
van de inwoners. De vragen die dan beantwoord worden zijn: Als het beleid perfect wordt
uitgevoerd: wordt het dan beter voor de bewoners met speciale aandacht voor de
kwetsbare burgers? Wat vinden we van het implementatieplan?
Ongevraagde adviezen brengt de Participatieraad uit als ze zich zorgen maakt en
signalen ontvangt over een specifiek onderwerp en er geen nota over dit onderwerp op de
agenda staat van het college en er wel sprake is van een actueel onderwerp.
Het college heeft op alle adviezen uitgebracht in 2021 een reactie gegeven.
De nota en collegebesluit gaan met het advies van de Participatieraad en de reactie
hierop van het college naar de leden van de commissie Samenleving. De leden van de
commissie Samenleving kunnen al deze informatie gebruiken bij de voorbereiding van
de behandeling van de nota en het collegebesluit in de commissie. Tijdens besprekingen
in de commissie Samenleving wordt soms ook verwezen naar het advies van de
Participatieraad. Als de Participatieraad zich zorgen maakt over de reactie van het
college dan adviseert ze de commissie Samenleving door in te spreken bij de commissie
Samenleving.
Op de website van de Participatieraad staan alle adviezen die uitgebracht zijn in 2021.
Tevens zijn alle reacties van het college op de adviezen van de Participatieraad op de
website te vinden. (zie www.ParticipatieraadHaarlem.nl )
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6. Communicatie
De agenda, evenementen, adviezen en bijbehorende reacties worden in principe gedeeld
via de website. Eind 2021 is de website geactualiseerd.

7. Training
Op 12 juni 2021 is er een training verzorgd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
Tijdens deze training werd een stevige basis gelegd voor de Participatieraad met haar
vier werkgroepen.
Op 4 september 2021 werd er een inhoudelijke training gegeven over het maken en het
uitbrengen van schriftelijke adviezen. Dit is een kerntaak van de Participatieraad.
Het was belangrijk dat beide trainingen live konden worden gehouden. Door het jaar
heen hebben leden trainingen, workshops en congressen gevolgd, veelal digitaal.

8. Begroting en uitgaven 2021
Voor het jaar 2021 werd een begroting opgesteld, deze was voldoende om de kosten van
de verrichte activiteiten in 2021 te dekken.
Een overzicht van de uitgaven is als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag.
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BIJLAGE 1
Overzicht kosten Participatieraad Haarlem in 2021

Kosten

EURO

Presentievergoeding leden

16.904

Vergoeding voorzitter

4.000

Werving en selectie

8.075

Netwerkbijeenkomsten/themabijeenkomsten

7.089

Teambuilding

2.039

Participatieprijs

1.682

Scholing/deskundigheidsbevordering

1.485

Incidentele kosten

667

Incidenteel huur vergaderruimte

623

Lidmaatschap Koepel WMO-raden

510

TOTAAL KOSTEN 2021

43.074

Totaal BUDGET 2021

55.410

11

