Verslag
Dinsdag 11 januari 2022, 19.30 uur - 22.00 uur.
Vergadering Participatieraad Haarlem, Teams vergadering
Aanwezig: Alex de Groot, Tineke Tjalma, Irene van der Snee, Annette Aukema,
Richard Witsiers, Nora Ameziane, Raymond Frans, Jaap Ritsema, Barbara van
Balen, Lia Kollaard, Frans Taks, Pascalle Willemse, Ilse Wesels, Marjon Drijver,
Pauline Veldkamp en Ingrid van Tienhoven
Afwezig: Michiel Nieuwenhuis
1. Opening/ mededelingen/ vaststelling agenda
A. De voorzitter opent de vergadering en heet de nieuwe leden welkom.
B. De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.
2. Kennismaking huidige en nieuwe leden Participatieraad
Na een kort voorstelrondjes volgt een nadere kennismaking door met de Menti
Meter te stemmen op stellingen. De resultaten van de stemming zijn meteen
zichtbaar en worden gezamenlijk besproken.

3. Verslagen, Actielijst en Adviezen
Concept-verslag Participatieraad 7 december 2021 (bijlage).
Deze wordt zonder wijziging vastgesteld
Actielijst (bijlage)
Deze wordt zonder wijziging vastgesteld
Adviesagenda (bijlage)
A. Reactie op Stadsdeal Ouderenhuisvesting is opgestuurd en wordt aan de lijst
toegevoegd.
B. Ongevraagd advies rond de uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering wordt 12
januari 2022 naar het college gestuurd.
4. Thema: Wat gaat de Participatieraad doen in 2022?
Acties nav Jaarplan 2022 (bijlage)
A. De werkgroepen zijn nu ingedeeld en vastgesteld. De nieuwe mensen zijn
goed verdeeld over de werkgroepen. De trekkers nemen het voortouw voor hun
werkgroep en plannen een eerste vergaderdatum.
B. De Participatieraad is bijna een hele nieuwe groep daarom zijn trainingen
belangrijk. Men kan individuele trainingen volgen bij de Koepel Adviesraden.
Tineke, Alex en Lia komen met een voorstel voor gezamenlijke trainingen al dan
niet ondersteunt door de Koepel Adviesraden.
C. Elke werkgroep organiseert één à twee themasessies komend jaar. Dit zijn
bijeenkomsten waarbij de betrokken cliënten/mensen waar het over gaat en
organisaties worden uitgenodigd. Het is een informele bijeenkomst van zo’n 25
à 30 mensen die bij elkaar komen om het betreffende thema verder uit te
diepen op basis van ervaringen. Dit levert informatie op voor de adviezen die
uitgebracht gaan worden. De organisatie Stadsgesprekken faciliteert nog twee
bijeenkomsten dit jaar. Het faciliteren van de overige bijeenkomst kunnen de
leden van de Participatieraad zelf doen. Alex kan hieraan meewerken.
Bij verhindering s.v.p. afmelden per e-mail participatieraad@haarlem.nl

D. Het Periodiek overleg krijgt de vorm dat iedere werkgroep structureel contact
heeft met één à twee beleidsambtenaren en verder ad hoc op basis van het
thema dat aan de orde is.
E. Tineke neemt, als één van de trekkers, deel aan het Agendaoverleg. Dit is het
overleg met de wethouder. Verder nemen aan dit overleg Marjan Beneker, Alex
en Ingrid deel.
F. Het volgen van verkiezingen en het coalitieakkoord wordt toegevoegd aan het
jaarplan
G. Het uitreiken van de Participatieprijs staat in de Verordening. Jaap, Raymond,
Richard, Pascalle en Alex nemen deel aan de organisatie hiervan. Alex zal de
mensen bijeen roepen. Ingrid heeft de evaluatie van de prijsuitreiking.
H. Het is goed om een communicatiestrategie te maken voor de Participatieraad.
Hieraan werken mee: Irene, Michiel, Raymond en Alex.
I. Danny blijft de website verzorgen. Hij maakt een handleiding hoe je stukken op
de website kan plaatsen. Ook voor het maken van uitnodigingen is Danny
beschikbaar.
J. In trainingsvorm gaan we komend jaar naar onze missie en visie kijken.
K. Het afscheid van oud leden wordt door Irene en Tineke geregeld. Zodra we
weer bij elkaar mogen komen.
L. Een borrel wordt ook, wanneer we weer bij elkaar mogen komen, geregeld.
M. Alex past het overzicht van het jaarplan aan overeenkomstig deze bespreking.
Rondvraag
A. Zodra het weer mogelijk is zullen we weer fysiek vergaderen.
B. De nieuwe leden kunnen binnen hun werkgroep een buddy zoeken die helpt bij
het inwerken.
5. 22.00 uur Sluiting van de vergadering
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