Verslag
vergadering
dinsdag 1 juni 2021
Aanwezig:
Andre Jurjus, Hans Redeker, Tineke Tjalma, Frits de Vries, Anja van Dam, Michiel Nieuwenhuis,
Lisan Oostdam, Samet Sari, Mohamed Bouzia, Irene van der Snee, Annette Aukema, Richard Witsiers en
Noor Kraaijeveld
Afwezig:
Ineke Verburg, Danny van Bakel

1. Opening / mededelingen / vaststelling agenda
Andre opent de vergadering.
Ineke Verburg en Danny van Bakel (leden) hebben zich afgemeld.
2. Werkgroepen Participatieraad
Thema workshops
Op 7 juli zal de workshop Onafhankelijke Clientondersteuning fysiek gaan plaatsvinden.
Er zullen uitnodigen verzonden gaan worden. De leden van de Participatieraad wordt gevraagd
uiterlijk einde van deze week vanuit hun netwerk personen door te geven bij Lisan Oostdam en Anja
van Dam (leden) die uitgenodigd dienen te worden voor deze workshop.
Danny van Bakkel (lid) is momenteel de uitnodiging aan het op maken. Er kunnen maximaal 30
deelnemers worden uitgenodigd. In de workshop zal de stem van de cliënt centraal staan.
Ter voorbereiding op de workshop zullen er video opnames gemaakt worden die tijdens de workshop
gedeeld zullen worden.
In opvolging van deze workshop vraagt de werkgroep ook aandacht voor het projectplan ten
behoeve van onafhankelijke cliëntondersteuning dat in september behandeld zal gaan worden in de
commissievergadering. De opbrengsten van de workshop zullen meegenomen worden in een advies
t.b.v. het projectplan.
Participatieprijs
De participatieprijs uitreiking heeft op 31 mei plaatsgevonden. Het was een geslaagde middag en
avond. De foto’s zijn gedeeld met alle leden. De winnaars waren erg blij met hun prijzen. De
vertegenwoordiging van de 13 ingediende initiatieven was goed vertegenwoordigd. De
participatieprijs van 1000 euro en de wisseltrofee is naar Fietsmaatjes gegaan die duo fietsen in de
stad inzet. De aanmoedigingsprijs van 250 euro en een trofee is naar SUPmission gegaan die zorgt
voor een schonere stad. De publieksprijs van 250 euro en een trofee is naar de Creatieve Muggen
gegaan. Op de website van de Participatieraad zullen foto’s van de winnaars en tekst over de
uitreiking worden toegevoegd. Willem Brand van het Haarlems Nieuwsblad was aanwezig om een
artikel te schrijven. De wisseltrofee zal voorzien worden van een naamplaatje en komt dan op de
kamer van wethouder Meijs te staan. De werkgroep komt binnenkort nog bij elkaar voor een
evaluatie.
Trainingsdag Participatieraad
De trainingsdag zal fysiek gaan plaatsvinden in de Ringvaart. De kandidaat leden zijn in de
wervingsgesprekken uitgenodigd deel te nemen aan de trainingsdag van 12 juni a.s.
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3.
Overgangssituatie
Informatie notitie annette zit ook het agenda overleg in.
Uit het netwerk zijn er twee mogelijke kandidaten naar voren gekomen. \hans Annette en Tineke
hebben gesprekken gevoerd orienterendgesprek. Morgen gesprekken met deze samenstelling, met
Juul en Petra. Kan vast of op interim basis worden, de duur zal afhankgen van de kosten daar moet
nog over gesproken worden. Bijzondere constructie (Frits). Aanstellen onder de voorwaarden zoals
de voorzitter een vergoeding ontvangt. Gevraagd of er meer uren beschikbaar zijn voor de interim
voorzitter bij de kandidaten.
Vooraf na denken als de interim periode verstrijkt of deze behouden blijft of niet en hoe die beslissing
genomen gaat worden.
Zorg goede interim voorzitter vinden en dan een voorzitter werven is het eerlijk dat iemand daar blijft
zitten of dat je een nieuwe wervingsprocedrue moet opstarten. Tineke, Hans en Annette nemen deze
twee punten van Lisan en Michiel mee.
Deze situatie heeft zich nog nooit voorgedaan. Als het iemand is die vast kan heeft dat de voorkeur
ook voor de wethouder.
Transpareant mogelijk hier over zijn: Irene, het is volgens de verordening er is een solcommissie
opgesteld. Stukje Interim zit er voor maar verder is hyet prima zoals het gaat. Samet, waarom kijken
we niet binnen de raad zelf er zijn veel mensen in de raad die prima voorzitter zouden kunnen zijn.
Je zou eerst intern moeten kijken en daarna naar een interim. PvA is vorige keer besproken en daar
heeft iedereen mee ingestemd.
Frits, opmerking Michiel, buiten de twee kandidaten voor interim een werkving doen zodat je meer
kandidaten krijgt en meer keuzes hebt. Optie van Michiel is niet zo gek. Als de interim geschik is kun
hij mee doen in de volgende ronde.
Update werving leden (toelichting Annette)
Vandaag gesprekken gevoerd, heer enthousiast vijf mensen die door kunnen gaan naar de tweede
ronde. Heel verschillend in man/vrouw en jong oud en achtergronden. De tijdsbesteding is duidelijk
aangegeven. Worden er reserve kandidaten aangehouden. Er zijn vijf kandidaten nodig er zijn geen
reserve. Als iemand niet bevalt of af valt dan zal een neieuw werving starten. Men heeft er voor
gekozen om de kwaliteit voor te laten gaan in de keuzes.
4.
Verslagen
Concept-verslag 11 mei 2021 (bijlage)
Frits het zelfde de rondvraag van Ineke Verburg dit is gehonoreerd. Buiten vergadering om wordt het
verder besproken. De totale Praad is geintreseerd in de gang van zaken en updates. Besloten is
omdat er veel onderwerpen op de agenda staan die niet openbaar zijn. Het functioneren van iemand
wordt besproken met de direct leidinggevende . Ambtelijk secretaris er voor de hele Praad. Wie gaat
er echt over. Beppechien in samenspraak met de voorzitter. Als iemand niet functioneert binnen de
Praad dan kan de meerderheid daar iets van vinden. Contact opnemen met Beppechien is de enige
weeg voor wie dit echt graag wil. Frits wil graag weten hoe mede \Praad leden daar in zitten, niet in
de vergadering. Een extra vergadering zou ik op prijs stellen.
Lisan, trainingsmiddag wil graag weten wat de werkgroepen zijn. Er is een concept programma voor
de middag gedeeld, morgen zijn er sollicitatiegesprekken voor het interim voorzitterschap dat eerst
afwachten zodat deze betrokken kan worden bij de uitwerking van de trainingsmiddag. \
Vooraf overzicht met werkgroepen delen met de raad.
Concept-verslag 6 april 2021 met aanvulling (bijlage)
Verslag met aanvulling bij de rondvraag geen opmerkingen alleen of er wat meegedaan wordt.
Frits heeft mail gestuurd wij gaan door met Noor er zijn ontwikkelingen geweest mogelijk is er meer
duidelijkheid over hoe de positie is met de werving van een nieuwe ambtelijk secretaris. Informatie
voor de leden is wat opgenomen wordt straks behandeld.
Vastgesteld.
Verslag Agendaoverleg (bijlage)
5.

Planningen voor de komende tijd
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Aanpassingen beslagvrije voet (juli)
Toelichting op vervolg verwerving Huishoudelijke ondersteuning (juli)
Stichting Buurtgezin (september)
Mantelzorg met Tandem en gemeente (losse sessie/na zomerreces)
Maatschappelijke opvang (losse sessie)
Zorgfraude (losse sessie/na zomerreces)
Diversiteit (na zomerreces 2021)
6.
Rondvraag en sluiting
Samet: 12 juni training en in juli nog een vergadering daarna start het zomerreces.
Hans Frits en Anja laatste vergadering in juli of in september ? Er moet nog een vorm van afscheid
genomen worden. Ruth en GertJan moet ook nog worden geregeld. In de loop van september
dingen kunnen overdragen zou heel fijn zijn (Anja).
Lisan, werkgroepindeling nieuwe mensen koppelen aan de nieuwe werkgroep indelingen aan
onderwerpen nieuwe leden.

Samet gaat afbouwen na het zomerreces, mogelijk de gemeenteraad in. Niet voldoende tijd.
Vermoedelijk afbouwen komt hier nog op terug maar is vrij zeker.
Michiel, Jammer dat je weg gaat Samet.
Plan van Aanpak definitief nog een keer rondsturen. \Het stuk over de interimvoorzitter naar vast
staat er niet in. Ziet uit naar elkaar weer zien en de dingen die er aan zitten te komen.
Is op aanraden van wethouder en ambtenaar zo opgenomen in ee tekst
Het plan van aanpak nog een keer zien, niet nog een keer bespreken. |
Noor, evaluatiegesprekken dat is normaal jaarlijks even onder de aandacht brengen dat dit dit jaar \
Lisan, de verwarring en ruis vooraf nadenken mailen een totaal voorstel doen dat in de vergadering
naar voren genomen kan worden. Jaarlijks evaluatie tips en tops voorleggen ook de voorzitter moet
gehoord worden. Hoe gaan wij beslissen of een voorzitter vast wordt vanuit interim. Vooraf
vaststellen hoe je beslissingen en overweggingen neemt. Profiel van de voorzitter mogelijk nog een
keer goed bekijken en daar aanvullende punten in opnemen. Morgen middag voorbereiding. IN de
ochtend kan er een voorstel gedaaon worden op het huidige profiel. Anders volgende vergadering
bespreken en een stuk aan bieden aan de leden.
Openprocedure de voorkeur (frits) zonder uitvraag te doen in de stad. Voor de transpirantie moet je
iedereen de kans geven en het niet van zelfsrpekend laten zijn dat hij de voorzitter kan worden.
Frits onpartijdig zijn ook vanuit gaat binnen FNV zich met politieke pujnten bezig houden t.b.v. de
gemente en de stad haarelm. \
3.

Ontwikkelingen Sociaal Domein

3.1 Vaststellen adviezen
Huishoudelijke ondersteuning
Het advies is gedeeld met de leden en verzonden naar Pieter Paardekoper (beleidsadviseur).
Inspraakreactie mobiliteitsbeleid
De inspraakreactie met als bijlage een toetslijst toegankelijkheid is gedeeld met de leden het is
verzonden naar Hellen Jennissen (beleidsadviseur)
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2.2 Vanuit de werkgroepen
Thema workshops
De werkgroep zal binnenkort weer bij elkaar komen. De thema workshops krijgen steeds meer vorm
en zullen op termijn fysiek georganiseerd gaan worden.
Participatieprijs
Er zijn al zeven initiatieven ontvangen. Er zijn posters naar partners in de stad gestuurd en de
zelforganisaties zijn benaderd. De uitreiking van de Participatieprijs zal fysiek in de Ringvaart op 31
mei plaats gaan vinden. De wethouder zal de prijzen uitreiken aan de drie winnaars. Op 22 mei komt
de jury bij elkaar en zullen de drie winnaars worden gekozen uit alle ontvangen initiatieven. Frits de
Vries (lid) biedt aan om aan te sluiten als jurylid en zal de initiatieven ontvangen en op 22 mei
aansluiten bij de selectie. Samet Sari (lid) vraagt of de leden bij hem willen melden of ze op 31 mei
aanwezig willen zijn bij de prijsuitreiking. Naar aanleiding daarvan kan gekeken worden hoeveel
mensen uitgenodigd kunnen gaan worden er kunnen 30 tot maximaal 40 mensen uitgenodigd
worden.
RegioRijder
Anja van Dam (lid) meldt dat Danny van Bakel (lid) deel zal gaan nemen aan de klankbordgroep.

4.

Overige punten

Trainingsmiddag Participatieraad
De programma’s voor de twee trainingsmiddagen die op 12 juni en 4 september gaan plaatsvinden
van 10:00 tot 14:00 uur zijn gedeeld met de leden. Het programma is tijdens de vergadering
vastgesteld. Hans Redeker verzoekt om de trainingen fysiek te laten plaatsvinden in bijvoorbeeld
Hotel Van der Valk. De leden stemmen daar mee in. Petra van der Horst de trainer van de Koepel
die deze trainingen verzorgd zal op de hoogte gebracht worden dan de trainingen fysiek zullen gaan
plaatsvinden.
Werving leden
Er zijn vijftien reacties binnengekomen, hier zitten hele goede kandidaten tussen. Op woensdag
12 mei komt de sollicitatiecommissie bij elkaar voor de briefselectie. Kort daarna zullen er
kennismakingsgesprekken worden ingepland. De sollicitatiecommissie bestaat uit:
Petra van der Horst (De koepel adviesraden)
Annette Aukema (lid)
Irene van der Snee (lid)
Marijke Loodeweegs (onafhankelijk burger)
Michiel Nieuwenhuis (lid), zal deelnemen aan de briefselectie maar niet daarna aansluiten bij de
gesprekken.
Plan van Aanpak Overgangssituatie
Andre Jurjus heeft afgelopen weekend bij alle leden aangekondigd dat hij zijn rol als voorzitter niet
langer kan bekleden nu hij een andere functie is gaan invullen kan hij het niet meer combineren.
Andre Jurjus heeft wethouder Meijs en Beppechien Bruins Slot (manager beleid & account) over zijn
vertrek geïnformeerd.
Daarnaast heeft Andre aan Annette Aukema (lid) en Tineke Tjalma (lid) gevraagd om de komende
periode in de overgangsfase de taken van hem over te nemen en gevraagd een plan van aanpak op
te stellen dat met de wethouder gedeeld zal gaan worden. Hans Redeker (lid) is hier ook bij
aangesloten. Het concept plan van aanpak is gedeeld met de leden. Alle leden van de
Participatieraad stemmen in met het concept plan van aanpak. Het vastgestelde plan van aanpak zal
samen met een aanbiedingsbrief gedeeld zal worden met wethouder Meijs en Beppechien Bruins
Slot.
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Een aantal leden vragen zich af of de invulling van de voorzitters functie niet alleen vanuit een
interim positie ingevuld hoeft te worden maar mogelijk ook vanuit een directe match tijdens de
sollicitatiegesprekken tot stand kan komen.
5.

Verslagen

Verslag Participatieraad 6 april 2021
Tijdens de vergadering van 6 april 2021 is bij de rondvraag door Ineke Verburg (lid) gevraagd of de
Participatieraad gehoord gaat worden m.b.t. de invulling en het functioneren van de ambtelijk
secretaris. Dit stukje was weggelaten omdat het verslag openbaar gemaakt wordt als deze is
vastgesteld. Er zal van het verslag een intern verslag gemaakt worden waarbij dit onderwerp wordt
toegevoegd. Het verslag dat op de website wordt geplaatst zal zonder dit onderwerp worden
gepubliceerd op de website van de Participatieraad.
Het verslag voor de website is vastgesteld.
Het verslag dat intern gebruikt zal worden zal met de aanvulling van Ineke Verburg gedeeld worden
met de leden.
Naar aanleiding van de overgangssituatie stellen meerdere leden de vraag of de ambtelijk secretaris
de Participatieraad zal blijven ondersteunen. Besloten is dat dit buiten de vergadering om verder
besproken kan worden.
Verslag Agendaoverleg en Periodiek Overleg
Er zijn geen vragen of opmerkingen op het verslag.
6. Planningen voor de komende tijd
De volgende presentaties en toelichtingen zullen nog gepland gaan worden:
zorgfraude (losse sessie)
Aanpassingen beslagvrije voet (vergadering juli)
vervolg verwerving huishoudelijke ondersteuning (vergadering juli)
Stichting Buurtgezin (vergadering september/oktober)
Mantelzorg met Tandem en gemeente (losse sessie/na zomerreces)
Maatschappelijke opvang (vergadering september)
Diversiteit (vergadering na zomerreces 2021)
7. Rondvraag en sluiting
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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