
 

  

  
 
Verslag 
Dinsdag 6 september 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 Nieuwenhuis, Jaap Ritsema, Irene van der Snee, Frans Taks, Tineke Tjalma, 
Pauline Veldkamp, Richard Witsiers, Pascalle Willemsen, Ilse Wessels en Ingrid van Tienhoven 
(verslag) 
  

 
 

1. Opening, vaststelling agenda 
Agenda wordt overeenkomstig vastgesteld en Wethouder Diana van Loenen wordt welkom 
geheten. 

 
2. Gesprek met wethouder Diana van Loenen 

Een wederzijdse kennismaking en de volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 
- Coalitieakkoord gericht op actie, niet een hele andere koers. 
- Hoe ga je naar concrete uitvoering? 
- Personeelstekort en prijsstijgingen 
- Hoe bereiken we kwetsbare mensen, specifiek voor energietoeslag en Bijzondere Bijstand? 
- Nieuw aanbesteding; Van Hier, Gewoon in de Wijk, is meer op afstand voor 8 jaar, hoe 

zorgen we voor continuïteit in de zorg? 
- Hoe ga je zorgen dat het beter gaat? 
- Callcenter belt mensen snel met een betalingsachterstand 
- Jeugd en kinderarmoede, mensen maken niet altijd gebruik van regelingen die er zijn 
- Haarlem pas heeft hoog bereik 
- Er is 6 miljoen voor de energiearmoede aanpak 
- Er is extra geld beschikbaar voor de WMO, structureel per jaar  
- Revolverend werkgelegenheidsfonds 
- Er zijn nu wijkraden. Er wordt gekeken naar burgerberaad en wijkplatforms 
- Voor diversiteit en inclusie zal een plan gemaakt worden, wethouder Eva de Raadt 
- Minima 130% groep energietoeslag en zorgverzekering via Gemeente Haarlem 
- Rust brengen in de maatschappelijke opvang,  
- Housing first van belang met corporaties, beschermd wonen met de regio uitvoeren 

 
 

3. Discussie Coalitieakkoord  
De discussie is gevoerd tijdens het gesprek met Diana van Loenen. 

 
4. Verslag vergadering 7 juni 2022 en mededelingen 

- Het concept verslag wordt overeenkomstig vastgesteld.   
Mededelingen. 

- De vergoeding van de leden van de Participatieraad wordt verhoogd met terugwerkende 
kracht vanaf januari overeenkomstig beschreven in de Verordening.  
De vergoeding is de afgelopen jaren niet geïndexeerd en is nu in lijn gebracht met de huidig 
geldende norm. 

- De evaluatie van de Participatieraad zal plaats vinden in 2023.   

 

5. Evaluatie Participatieprijs  
We handhaven de Participatieprijs en stoppen met de publieksprijs. 
Misschien komen er wel 3 categorieën. De prijzen zullen dan gelijk zijn. 
Het verstrekken van informatie over de deelnemende organisaties wordt van belang geacht.  
Het bezoeken van de organisaties werd als zeer positief ervaren. 
Over een bijeenkomst over fondswerven wordt nog nagedacht. 

 
 



 

 2 

6. Wel of niet aanpassen 

Verordening Participatieraad gemeente Haarlem 2015    
Daar het niet gaat over fundamentele wijzigingen nemen we niet het initiatief om de verordening 
aan te passen.    
 
 

7. Rondje langs de werkgroepen 
O.a. werkbezoeken, voorlichtingssessie en reactie op adviezen. 
De werkgroep Jeugd volgt de Hervormingsagenda Jeugd en gaat werken aan een 
gemeenschappelijk netwerk 
De werkgroep Werk en Inkomen, Schulden en Armoede heeft op 20 juli een gesprek gehad 
over hoe bij het cliëntervaringsonderzoek WMO het aantal reacties verhoogd kan worden. 
Financieel misbruik bij ouderen is besproken in de werkgroep. Sjoerd Bakker vanuit de 
wijkteams en 2 medewerksters van Veilig Thuis waren aanwezig op de vergadering. 
Bij de onderwerpen jobcoaching en studietoeslag is er wel met betrokken ambtenaren 
gesproken, maar geen officieel advies uitgebracht.  
De werkgroep Zorg en Welzijn heeft een gesprek gehad over de Uitvoeringsregeling Zorg en 
Welzijn. Misschien wordt er nog een advies op uitgebracht. Leden van de groep bezoeken 
Buurtcentra als 0 meting. 

 

8. Rondvraag 
Er vindt een discussie plaats op welke manier ieder Participatielid signalen uit de Haarlemse 
Samenleving kan ophalen. Alex levert als voorbereiding voor de vergadering van 4 oktober een 
stuk aan.  
 

9. 22.00 uur   Sluiting van de vergadering 
 
 

 
 


