Verslag.
Dinsdag 5 oktober 19.30 uur tot 22.00 uur
Vergadering Participatieraad Haarlem, in de Fabriciuskamer
Aanwezig:
Alex de Groot, Mohamed Bouzia, Nora Ameziane, Michiel Nieuwenhuis, Raymond Frans, Hans
Maurits, Tineke Tjalma, Barbara van Balen, Ineke Verburg, Irene van der Snee, Richard
Witsiers, Jaap Ritsema,
Afwezig:
Danny van Bakel, Lisan Oostdam, Anette Aukema
1.

Opening/ mededelingen/ vaststelling agenda
De vergadering wordt geopend.
Alex geeft aan dat Danny van Bakel, Ineke Verburg, Lisan Oostdam, Mohamed Bouzia
gaan stoppen met deelnemen aan de Participatieraad. Met de vacature van Samet Sari
komen er dus vijf plekken vrij. Er zal zeker aan training gedacht moeten worden in de
toekomst.

2. Verslagen en actielijst
- Het verslag van de vergadering van 7 september wordt met 2 wijzigingen goedgekeurd.
- De actielijst wordt voortaan in PDF opgestuurd aan de leden.
- In de werkgroep wordt voorbereid over welke onderwerpen de leden van werkgroep
een ongevraagd advies uit willen brengen komend jaar. Deze onderwerpen worden
dan op een lijst geplaatst en besproken in de vergadering van de Participatieraad. De
vraag is waar willen we het over hebben met B&W gezien vanuit de thema’s van de
werkgroepen. De werkgroep Jeugd is aan het verkennen wat het voorgenomen beleid
is. In de andere werkgroepen is er ook een start gemaakt.
- In het overleg met de wethouder, het Agendaoverleg, heeft Alex aangegeven hoe we in
werkgroepen werken. Tevens heeft hij aangegeven welke presentaties er gegeven
worden door de ambtenaren in de werkgroepen. Alex overlegt met de trekkers van de
werkgroepen. Marie Thérèse Meijs gaf aan dat er €100.000 is gereserveerd voor
verbeteren toegankelijkheid in de fysieke ruimte. Mede door ons advies op de
Omgevingsvisie.
- De gemeente Haarlem heeft €12 miljoen extra geld gekregen. Ingrid zoekt uit wat de
voorgestelde besteding is.
- De doorlooptijd van adviezen is volgens de Verordening 4 tot 6 weken. De wethouder
wil het advies van Participatieraad tegelijk met de betreffende nota in B&W bespreken.
Dit betekent dat een belangrijke eerste vraag aan ambtenaar is: hoeveel tijd heeft de
Participatieraad om een advies uit te brengen. De nota en advies moeten op
donderdagochtend voorafgaand aan de B&W vergadering van dinsdag ingeleverd
worden dus een adviesaanvraag moet daar 4 tot 6 weken voor ontvangen zijn.
3. Presentatie Gewoon in de Wijk door Nora, Ineke en Richard.
- Alle leden krijgen de presentatie uitgereikt.
- Een vraag volgend uit de presentatie: Hoe houdt het college grip op de
samenwerkingsverbanden? Hoe werkt B&W aan verbetering en hoe kan B&W ingrijpen
als het mis gaat. Alex vraagt aan Petra van de Koepel of zij participatieraden kent die
adviseren in een gemeente waar zo’n groot samenwerkingsverband al gestart is.
4.

Adviesagenda: Reacties college op adviezen Participatieraad
- Bij Onafhankelijke Cliëntondersteuning hebben we een aardige reactie gekregen.
We zien bij jeugd en Gewoon in de wijk dat het globaal lopende processen zijn. Over deze
processen kunnen dezelfde vragen gesteld worden. Bij een advies zal er steeds
geconcretiseerd moeten worden. Zoals bijvoorbeeld dat kinderen te lang op de wachtlijst
staan. Het gevaar bestaat dat we nu misschien wel te veel meedenkend zijn in het proces
en reageren als professionals. Hoe kijkt een inwoner ernaar? De inwoner die zich afvraagt
wat gaat het voor mij betekenen? Waar loopt de burger tegen aan bij deze vervreemding?
Bij verhindering s.v.p. afmelden per e-mail participatieraad@haarlem.nl

Wat gaat de burger wanneer merken? Alex komt met half A4tje over wat betekent het dat
het onze taak is om het perspectief van de burger in te brengen? Is het bij ongevraagde
adviezen zo dat we meer een luis in de pels kunnen zijn?
De thema’s waar de Participatieraad nu mee bezig is (of gaat) zijn de zelforganisaties,
inburgering, bestrijding discriminatie en terugvordering.
5. Pauze
6. Sollicitatieprocedure: werving leden en voorzitter.
- De Participatieraad geeft het mandaat aan de sollicitatiecommissies voor de leden en
de sollicitatiecommissie voor de voorzitter.
Er komt een advertentie in Haarlems Dagblad en in Haarlems Weekblad. Het is van
belang dat ieder participatie lid de vacatures uitzet in haar of zijn netwerk.
Ingrid informeert bij de afdeling Communicatie welke kanalen zij gebruiken voor
uitzetten van een vacature. Er wordt gedacht aan LinkedIn, zelforganisaties, alle
wijkraden, de Vrijwilligers Centrale. Ingrid vraagt de oude vacaturetekst op.
7. Jaarplan 2022.
- De inhoud moet geactualiseerd worden. Toegevoegd gaat worden de
themabijeenkomsten per werkgroep. De grotere thema’s worden aangegeven, de
training die de leden krijgen en hoe de Participatieraad continuïteit waarborgt.
- Trekkers van de werkgroepen leveren voor hun werkgroep de tekst in bij Ingrid.
8. Rondvraag.
- Irene, Michiel en Alex gaan kijken naar de website. Wat willen we met de website.
Hebben we een budget voor iemand die het bij kan houden?
- Richard vraagt zich af of er door B&W genoeg aandacht is voor de meest kwetsbaren in
Coranatijd. Ook met de QR pas. Wat is het beleid?
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