
 

  

  
 
Concept Verslag.  
 
Dinsdag 1 februari 2022, 19.30 uur - 22.00 uur. 
Vergadering Participatieraad Haarlem. 

 
1. Opening/ mededelingen/ vaststelling agenda 
A. De vergadering wordt geopend.  

 
2. Stand van zaken Gewoon in de Wijk 

Jan Willem Duker en Judith den Hartogh (afd. MO) 
Geven een presentatie. Ze kwamen vertellen over de uitkomst van 2e 
dialoogfase in kader van de aanbesteding Gewoon in de Wijk.  
De presentatie wordt gegeven en tussendoor worden er vragen gesteld. De 
Participatieraad blijft het proces volgen. Jan Willem en Judith komen graag weer 
naar de Participatieraad toe als daar een aanleiding voor is.  

 
3. Verslagen, Actielijst, Adviezen en Werkplan 2022. 

Concept-verslag Participatieraad 11 januari 2022  
Het verslag wordt zonder wijzigingen goed gekeurd. 

A. Irene en Tineke organiseren een borrel, waarbij afscheid genomen wordt van de 
oud leden. 

B. Alex rond deze week zijn gesprekken met de afdelingsmanagers af. Zij geven 
de namen van de contactambtenaren voor de werkgroepen. 
Actielijst (bijlage) 

A. Veel actie zijn uitgevoerd. De lijst wordt overeenkomstig bijgesteld. 
Adviesagenda  
jaaroverzicht 2021  
Uitgebrachte Adviezen en reacties  
Werkplan 2022  

A. Er wordt kennis genomen van Adviesagenda, Jaaroverzicht en     
de samenvatting van het bijgestelde Werkplan 2022  
 

4. Thema: In kaart brengen Kwetsbare groepen in Haarlem (bijlage) 
A. De kwetsbare groepen in Haarlem worden benoemd. 

Met behulp van de Menti Meter is gekeken of de leden zich kunnen verplaatsen 
in of contact hebben met of kennis hebben over de specifieke kwetsbare 
groepen. Welke blinde vlekken er zijn. Hoe die aangevuld kunnen worden door 
contact op te nemen met betrokken organisaties. Aan hen ook te vragen of 
leden contact kunnen leggen met mensen uit de betreffende doelgroep. Zo kan 
er een goed netwerk opgebouwd worden. 
 

5. Kort rondje langs de Werkgroepen 
Stand van zaken 

A. Werkgroep Zorg, Wonen en Welzijn.  
B. Werkgroep Participatie & Maatschappelijke Ondersteuning 

30 maart is er een vergadering waarbij aandacht aan het onderwerp  
 Nieuwe Democratie wordt besteed. Angelina Scalzo geeft  
 informatie hierover. Op 4 april wordt een bezoek gebracht aan  
 Het Bureau Discriminatiezaken. 
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C.  Werkgroep Werk, Inkomen, Schulden & Minima 
 Overleg gehad met projectleider SWT gemeente Haarlem. Er  
 gaat een bezoek gebracht worden aan het Participatiebedrijf. 
 Er wordt 7 maart een presentatie gegeven over de schulden- 
 problematiek aan de werkgroep.  

D.  Werkgroep Jeugd, Onderwijs en Sport. 
 De werkgroep is geïnformeerd door de afdelingsmanager  
 Annemariecke Schneider over het Jeugdbeleid. Er vindt een 
 verdieping plaats op het onderwerp kinderarmoede. Er gaat een 
 bezoek gebracht worden aan een aantal organisaties.   
   

6.      Rondvraag 
Er zijn geen opmerkingen. 

 
7.      Sluiting van de vergadering 

 
 
 
 


