
 

  

  
 

Verslag 
Vergadering Participatieraad Haarlem. 
Dinsdag 4 oktober 2022, 19.30 uur - 22.00 uur. 
Aanwezig: Alex de Groot, Nora Ameziane, Barbara van Balen, Raymond Frans, Lia Kollaard, Irene 
van der Snee, Frans Taks, Tineke Tjalma, Pauline Veldkamp, Richard Witsiers, Pascalle Willemsen, 
Ilse Wessels en Ingrid van Tienhoven (verslag) 

Afwezig: Annette Aukema, Jaap Ritsema en Michiel Nieuwenhuis 
 
  

 
1. Opening, vaststelling agenda, Mededelingen en vaststellen verslag van      

6 september 2022 
- Zowel wethouder Diana van Loenen als de leden van de Participatieraad vonden het 

gesprek in de vergadering van 6 september interessant en goed. 
- Wethouder Bas van Leeuwen wordt uitgenodigd. Hij heeft in zijn portefeuille Jeugd, 

onderwijs en versterking lokale democratie en participatie. Daarna wordt wethouder Eva de 
Raadt uitgenodigd, Zij heeft in haar portefeuille sport, diversiteit en inclusie. 

- Het jaarplan 2023 gaat voor 1 november ingeleverd worden bij het college. Dit is 
overeenkomstig de verordening. Werkgroepen leveren hun bijdrage aan op maandag 24 
oktober 2022 bij Alex en Ingrid. 

- Het verslag van 6 september wordt met kleine wijzigingen vastgesteld 
 

2. Rondje langs de werkgroepen: een update 
- Per werkgroep wordt aangegeven waar de leden aan werken 
- Er wordt een discussie gevoerd over de manier waarop je, als lid van de Participatieraad 

werkbezoeken kan afleggen 
- Een werkgroep kan aangeven of ze een brief van de gemeente Haarlem duidelijk en 

begrijpelijk vinden. Dit is een ad hoc actie en zal geen structureel karakter krijgen.  
-  

3. Voorstel aanpassing missie Participatieraad 
- De missie wordt met een klein aantal wijzigingen aangepast. De nieuwe visie en missie 

worden opgenomen in het jaarplan 2023. 
 

4. Concept advies over aangepaste regelgeving rondom de Maatschappelijke 
Ondersteuning van de gemeente Haarlem. 

- De leden van de Participatieraad vinden het een goed advies. Barbara maakt het advies af 
en stuurt het dan door naar Alex en Ingrid. Ingrid zorgt ervoor dat het advies aan het college 
wordt gestuurd. 

 

5. Wat gaan We nu doen en wie gaat wat doen? 
Een inventarisatie, themabijeenkomsten en de Participatieprijs. 
- Voor de volgende vergadering levert iedere werkgroep een overzicht aan waarin staat 

beschreven met welke onderwerpen de leden van de werkgroep zich bezighouden. 
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de knelpunten in de uitvoering van beleid en de 
groepen die vergeten worden. Beiden gebaseerd op de beleidsnota’s en de signalen die uit 
de Haarlemse samenleving worden opgehaald. Er wordt ook aangegeven of er een 
themabijeenkomst georganiseerd wordt  door de werkgroep.    

- Aan het organiseren van de uitreiking van de Participatieprijs nemen Tineke, Lia, Pascalle  
Ilse ,met ondersteuning van Ingrid deel. Alex is beschikbaar als sparringpartner.  
 

6. Rondvraag. 
De voorzitter zal met ieder lid een evaluatiegesprek voeren. 

 
 

 


