Verslag Vergadering Participatieraad Haarlem.
Dinsdag 7 juni 2022, 19.30 uur - 22.00 uur.
Aanwezig: Alex de Groot, Tineke Tjalma, Irene van der Snee, Annette Aukema,
Richard Witsiers, Nora Ameziane, Raymond Frans, Barbara van Balen, Lia
Kollaard, Frans Taks, Pascalle Willemse e Ilse Wessels,
Afwezig: Jaap Ritsema, Michiel Nieuwenhuis, Pauline Veldkamp.
Agenda
1. Opening/ mededelingen/ vaststelling agenda
a. Er is een reactie van het college gekomen op het Advies
Cliëntervaringsonderzoek WMO 2022. Deze reactie nemen we mee onder
agendapunt 6 evaluatie.
b. Marie Thérèse Meijs heeft toegezegd dat ze de prijzen gaat uitreiken op 15
juni 2022.
c. In maandelijks overleg met wethouder Marie Thérèse Meijs kwam het idee
naar voren om met Jan Willem Duker en anderen van Gewoon in de Wijk
een sessie te organiseren over: Waar gaan we aan zien dat het project
succesvol is? Dus nu al aandacht besteden aan de criteria.
2.

3.
4.

Presentatie en discussie
Nieuwe Democratie, Werkgroep Participatie
a. Er is een inspraakverordening waarin staat geformuleerd wanneer mensen
wel of niet kunnen inspreken. Er komt ook een Participatieverordening,
maar die is er nog niet. Hierin wordt medezeggenschap en soms zelfs
besluitvorming van burgers geregeld. Vooruitlopend op de Nieuwe
Democratie werd er gesproken over Burgerraden. David van Reybrouck en
Eva Rovers hebben hier veel over geschreven en zijn van mening dat
burgerraden een toegevoegde waarde heeft in de democratie.
Een voorbeeld van besluitvorming door burgers is een wijkbegroting. In
gemeenteraden zijn steeds meer éénmansfracties met nauwelijks een
achterban en aan de andere kant vindt de overheid dat mensen steeds
meer mee moeten doen.
Zie presentatie in de bijlage.
Verslag 10 mei 2022
Het verslag is goed gekeurd zonder wijzigingen
Update Participatieprijs en terugkoppeling bezoeken aan deelnemers.
a. De jury komt 10 juni 2022 bij elkaar om te beslissen over de Participatieprijs
en de Aanmoedigingsprijs. Woensdag 15 juni is de uitreiking met Marie
Thérèse Meijs.
b. Alex heeft met steeds een ander lid de 13 initiatieven bezocht. Het werd
zeer op prijs gesteld. Door de bezoeken ontstaat er een goed beeld over
wat ze doen, door wie ze gesubsidieerd worden, hoeveel budget ze hebben
en wat ze weten van Gewoon in de Wijk.

5.

Terugkoppeling training 7 mei 2022
De vragen die Petra stelde zijn erg nuttig. Het eerste gedeelte gaat over het
opbouwen van netwerken. Met welk doel doe je dat? Wat zijn jouw doelgroepen
en over welke inwoners gaat het? Tweede gedeelte gaat er mee over hoe je het
netwerken aanpakt. Welke vragen stel je? Hoe voer je een gesprek? Let je op
dat het veilig blijft voor de betreffende persoon. Welke vragen stel je aan
hulpverleners en welke aan cliënten en cliëntorganisaties. Hoe breng je
clusteringen aan. De bijdrage van de Werkgroep Zorg en Welzijn wordt
toegevoegd aan het verslag van 7 mei 2022. Zie de bijlage.

6. Gezamenlijke evaluatie van de eerste helft van 2022.

- Hoe vinden we het gaan?
- Wat gaat goed en wat kan er beter?
- Ideeën voor de themabijeenkomsten?
Zie bijlage resultaten Mentimeter.
a. Behandelen we met de Participatieraad de juiste/relevante en belangrijkste
onderwerpen? Dus zijn we compleet, verdiepen we ons genoeg? Welke
onderwerpen vinden mensen in Haarlem belangrijk? Wil je veel aandacht
bijvoorbeeld besteden aan het Huishoudelijk regelement?
- Laten we ons meer focussen.
- We hebben niet veel ongevraagde adviezen geproduceerd tot nu toe.
- We hebben het onderwerp Toegankelijkheid losgelaten. Zowel de fysieke
als de mentale toegankelijkheid. Doordat de Participatieraad hier veel
aandacht voor gevraagd heeft was de gemeente Haarlem een voorloper op
dit onderwerp. Dat zakt nu ook weg.
- Kinderarmoede is een complex onderwerp. De werkgroep is nog aan het
uitzoeken hoe je dit onderwerp aanpakt zodat de participatieraad met haar
adviezen hierover werkelijke een impact heeft op het geformuleerde en
uitgevoerde beleid.
- Vele onderwerpen zijn razend interessant, maar de vraag is kiezen we de
goede onderwerpen? Het is ook een groeiproces Bijvoorbeeld bij Werk en
Inkomen is de werkgroep met 3 à 4 onderwerpen bezig om te kijken waar
ze zich op gaan focussen. Dit is een kneden en vormen.
- Het is goed als we steeds scherper worden
b. Door goed voorzitterschap van Alex is er gelijk een goede structuur van
werkgroepen aangebracht en wordt er helder en duidelijk geformuleerd.
- Er heerst een goede sfeer in de Participatieraad
- Er komt veel informatie op de leden af. Het is veel om voor de deelname
aan twee werkgroepen alles te lezen. Soms is het nodig daar prioriteiten in
te kiezen. Het is niet verplicht om aan 2 werkgroepen deel te nemen. Dit is
een keuze voor mensen zelf.
c. Soms is de Participatieraad niet bekend binnen de gemeente.
We missen niet veel beleidstukken is het idee, maar het is ook goed om de
implementatie in beeld te krijgen.
- Laatste reactie van college op ons advies van het Cliëntervaringsonderzoek
WMO 2021 gaat niet in op al onze opmerkingen. De werkgroep van Barbara
en Alex kijken hier naar en zullen hierover contact opnemen met
Beppechien.
d. Het is belangrijk om goed op te letten op de interactie tussen werkgroepen.
Het risico bestaat dat het anders te veel verkokerd raakt. Daarom is het
goed om een gezamenlijk onderwerp te hebben. Implementatie en beoogde
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effecten is een goed onderwerp en dan kunnen we starten bij Gewoon in de
Wijk.
e. Er wordt wel serieus geluisterd naar de Participatieraad. Dit is bijvoorbeeld af
te leiden aan het feit dat de in de commissie Samenleving de adviezen van
de Participatieraad meegenomen worden in de discussie.
- We gaan ons als Participatieraad nog voorstellen aan de nieuwe leden van
de commissie Samenleving. Dat kan door bijvoorbeeld door in te spreken in
de commissie als daar een advies van ons op de agenda staat.
- Er wordt door Marjan Beneker snel en serieus gereageerd op onze vragen of
verzoeken.
f. Is het een idee om te gaan vergaderen in de stad?
- Themabijeenkomsten moet worden vastgesteld voor de tweede helft van
2022.
7. Rondvraag
Afgelopen vrijdag is er afscheid genomen van Danny en Lisanne. Ze mochten
hun cadeaubon inleveren bij de kunstenaar en hun keuze maken. Tineke en
Alex waren hierbij. Het was een goed samenzijn.
8. Sluiting van de vergadering
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