
 

  

  
 
Dinsdag 5 april 2022, 19.30 uur - 22.00 uur. 
Concept verslag Participatieraad Haarlem. 
 
Aanwezig: Alex de Groot, Michiel Nieuwenhuis, Tineke Tjalma, Irene van der Snee, 
Richard Witsiers, Nora Ameziane, Raymond Frans, Jaap Ritsema, Barbara van 
Balen, Lia Kollaard, Pascalle Willemse. Ilse Wessels en Ingrid van Tienhoven(Not.) 
Afwezig: Annette Aukema, Frans Taks en Pauline Veldkamp 
 

 
1. Opening/ mededelingen/ vaststelling agenda. 

a. Het Advies cliëntervaringsonderzoek WMO 2021 is ingediend. 
b. Het Advies cliëntervaringsonderzoek SMSR 2021 komt er aan.  
c. De uitnodiging en het programma van de training op 16 april 2021 wordt 

rondgestuurd. 
 

2. Coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018-2022 (zie bijlage) 
     Door het nu te lezen kunnen we een goede vergelijking maken met         
     het Coalitieakkoord dat nu geschreven wordt.  

 Vragen bij het lezen: 
1. Waar gaat Coalitieprogramma over? 
2. Wat heeft betrekking op het Sociaal Domein 
3. Zijn er dingen die ons opvallen of die missen? 
Het coalitieprogramma geeft aan wat de wethouders drijft. 
Het gaat ons uiteindelijk om wat de effecten zijn voor de Haarlemmers. 
Er heeft halverwege de periode 2018 -2021 een evaluatie plaats gevonden. 
Ingrid vraagt het na.  
Wat er in dit coalitieprogramma mist is aandacht voor geweld en grens-
overschrijdend gedrag, toegankelijkheid en participatie staat er mager in. 

 
3. Verslag 1 maart  2022 

Concept-verslag Participatieraad 1 maart 2022 (zie bijlage) 
Het verslag wordt met kleine wijziging vastgesteld.  
 

4. Aanpak Participatieprijs 

      Stand van zaken 
  Tijdschema en mediabericht (zie bijlage)  

De flyer en het mediabericht gaan er op woensdag 6 april 2022 de deur uit.  
Op de website staat het opgaveformulier.  
Afhankelijk van het aantal inzendingen wordt beslist of we ook een publieksprijs 
gaan uitreiken. De jury bestaat uit Pascalle, Raymond. Iemand van het bestuur 
van Fietsmaatjes en een vertegenwoordiger van een welzijnsorganisatie 
 Op 9 juni is de prijsuitreiking. 
 

5. Update uit communicatie-/website werkgroep 

 Voorstel website en communicatie (zie bijlage)  
De website is een visitekaartje en een oproepkanaal voor signalen uit de 
Haarlemse samenleving.  
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Aan de website zullen, in eerste instantie,  toegevoegd worden: veel gestelde 
vragen en antwoorden, per werkgroep een tekst, links naar belangrijke sites en 
ons nieuwe logo. Ook zal Facebook meer gebruikt gaan worden.  
 

6.  Uitwisseling tussen werkgroepen  
O.a. werkbezoeken, voorlichtingssessie en reactie op adviezen. 
De activiteiten van de afgelopen maand zijn uitgewisseld. 
 

7. Rondvraag 
Het DB neemt de vraag op over hoe het is gesteld in Haarlem met Oekraïense 
en ook de andere vluchtelingen. 
Er ligt een uitnodiging voor een Iftar maaltijd op zondag 10 april 2022.  
  
 

8. Sluiting van de vergadering 
 
 

 


