
 

  

  

Verslag. 
 
Dinsdag 6 december 2022, 19.30 uur - 22.00 uur. 
Vergadering Participatieraad Haarlem. 
Aanwezig: Alex de Groot, Nora Ameziane*, Annette Aukema, Barbara van Balen, 
Raymond Frans*, Lia Kollaard, Michiel van Nieuwenhuis, Jaap Ritsema, Frans 
Taks, Tineke Tjalma, Pauline Veldkamp, Ilse Wessels, Pascalle Willemse, Richard 
Witsiers. *de helft van de vergadering. 
Afwezig: Irene van der Snee.  
 
  

1. Opening, vaststellen agenda  
 

2. Gesprek met wethouder Bas van Leeuwen 

Zijn portefeuilles zijn onder andere: Onderwijs, jeugd, versterken lokale democratie 
en participatie. Een wederzijdse kennismaking.  
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

- Een streefpunt is dat er een Havo en later VWO school in Schalkwijk komt. 
- Een ander streefpunt is dat er voldoende gebouwen en leraren zijn om 

iedereen in Haarlem) goed onderwijs te geven. Flexibiliteit in het systeem is 
belangrijk 

- De aanbesteding jeugdzorg is spannend. Van belang dat het hele palet 
vanuit sport, armoedebeleid, onderwijs, NPO-middelen, MO aansluit op de 
jeugdzorg.  

- Van belang in de Jeugdzorg is dat men elkaar kent en dat men, toegankelijk 
en benaderbaar is. Dit geld ook voor de gemeente Haarlem. 

- Bij de aanbesteding Jeugd zijn 7 gemeenten betrokken. Het is van belang 
dat bij de samenwerkende organisaties: de basis op orde is, zo min mogelijk 
bureaucratie ontstaat. Een uitdaging is hoe men op de hoogte blijft van de 
inhoud. Gedacht wordt aan een regionaal expertise team en of een 
bovenregionaal expertise team. 

- Perceel 2 is uitgesteld. Vanwege een klacht over tarieven. Er volgt nu een 
tarievenonderzoek. Er vindt een tijdelijke overbrugging van contracten plaats 
vanwege het uitstel.  

- Voor VanHier en consortia jeugdzorg geldt een strategisch partnerschap en 
het ongelijk investeren voor gelijke kansen. 

- Een belangrijke vraag is: hoe zorg je er voor dat kinderen die nu met een 
jeugdbeschermingsmaatregel of langdurige uitval op school te maken 
hebben zo opgevangen worden dat ze over een paar jaar niet weer 
problemen gaan krijgen.  

- Van Nieuwe Democratie naar versterken lokale democratie. Een doel is ook 
de mensen te bereiken en er mee in gesprek gaan die niet tot de lobby of de 
boze groep mensen behoort en die je veelal niet hoort of ziet. We hebben het 
dan over zo’n 60% van de mensen. 

- Het zijn geen pilots meer, maar het versterken van de lokale democratie. 
- Het moet in de haarvaten van de Haarlemse organisatie gaan zitten.  
- De geleerde lessen van de Nieuwe democratie worden meegenomen  
- Er zijn 5 pijlers van Participatiebeleid geformuleerd. Waar maak je de kansen 

groter en waar heb je kansen die je daarvoor miste? 



 

 2 

- Er wordt een ontwikkeling ingezet van wijkraden naar wijkplatforms. 
Wijkplatforms waar zo veel mogelijk mensen aan deel kunnen nemen en 
Deelname kan ook tijdelijk zijn overeenkomstig de wensen die mensen ook 
hebben voor vrijwilligerswerk.  

- De participatieverordening gaat aangepast worden. Verwachting is dat het in 
voorjaar 2023 rond is. 
 

3. Mededelingen en vaststellen verslag 1 november  
- Michiel wordt opnieuw benoemd per 1 januari voor vier jaar als lid van de 

Participatieraad. 
- De borrel is op 15 december in de Dakkas.  
- In 2023 vergaderen we op 12 december in plaats van 5 december 2023. 
-  

4. Ongevraagd Advies Toegankelijkheid bespreken. 
De leden vinden het een goed advies. Er ontstaat nog kort een discussie 
over het wel of niet aangeven dat de aanstelling voor 32 uur zou moeten zijn. 
Beslist wordt dat de 32 uur er in blijft staan. Ilse levert nog een aantal 
taalkundige zaken aan en dan zorgen Alex en Ingrid er voor dat het 
opgestuurd wordt.  

 

5. Terugkoppeling 1 op 1 gesprekken door Alex. 
Dit agendapunt wordt behandeld in de vergadering van 10 januari 2023. 

 
6. Voorstel voor de 4 jarige externe evaluatie Participatieraad  

Dit agendapunt wordt behandeld in de vergadering van 10 januari 2023 
 

7.  Rondje langs de werkgroepen 
- Voor de Werkgroep Zorg en Welzijn geeft Barbara aan dat er signalen zijn 

van onrust bij cliënten over wat er gebeurt in Gewoon in de Wijk. We 
besluiten om in de vergadering van 10 januari te bespreken hoe we met deze 
signalen en met VanHier omgaan. 

- Lia meldt dat er vanuit de werkgroep Werk en Inkomen, Schulden en 
Armoede er positieve reacties komen om aan het onderwerp Financieel 
Misbruik bij ouderen aandacht te gaan besteden en een themabijeenkomst te 
organiseren. Dit zal leiden tot een ongevraagd advies.  

 
8. Vervullen van de rol cliëntenparticipatie  
- Dit onderwerp is ook besproken met de wethouder Diana van Loenen. We 

wachten nu even op de reactie van betrokken ambtenaar. 
 

9. Subsidies inwonersinitiatieven als thema? 
- Er zal een kleine bijeenkomst georganiseerd worden met iemand van 

VanHier voor de deelnemers aan de Participatieprijs. Alex vraag of één van 
de leden die betrokken is bij de Participatieprijs mee wil organiseren. 

 
10 Rondvraag 
- Ingrid stuur de stukken rond die in de commissie Bestuur zijn behandeld over 

Startnotitie Actualisatie Participatie en Startnotitie van Wijkraden naar 
Wijkplatforms. We kijken hoe het adviesproces is gelopen. 


