Verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem april 2020

Datum: dinsdag 7 april 2020
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Gert-Jan Ankoné, Mohamed Bouzia, Petra Nuyens, Hans
Redeker, Samet Sari, Tineke Tjalma, Frits de Vries, Ineke Verburg, Anja van Dam, Michiel
Nieuwenhuis, Lisan Oostdam, Saskia Augustin en Baukje Hegeman
Afwezig: Danny van Bakel
1. Opening / vaststelling agenda / mededelingen
• De vergadering vindt digitaal plaats vanwege het Corona-virus. Hierdoor is het helaas niet
mogelijk voor toeschouwers om de vergadering bij te wonen.
• Ruth heet iedereen welkom en opent de vergadering
2. Terugkoppeling agenda-overleg met wethouder Meijs
• Ruth heeft een digitaal overleg gehad met wethouder Meijs.
• Ruth vertelt dat de participatieraad een notitie heeft gemaakt over hun signaalfunctie tijdens
de coronacrisis. Deze notitie is te vinden op de website van de participatieraad en is ook
verspreid in het netwerk.
• Wethouder Meijs draagt er zorg voor dat raadsinformatiebrieven over de stand van zaken
van verschillende afdelingen in relatie tot de coronacrisis zal worden gestuurd naar de
participatieraad.
3. Hoe verder de komende periode | Signaleringsfunctie
• Ineke stelt voor dat de participatieraad digitaal blijft vergaderen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Op deze manier valt het proces niet stil. Iedereen stemt hiermee
in. Indien het weer mogelijk is, vergaderen we fysiek. Ruth voegt toe dat een extra
vergadering is gepland op 7 juli.
• Indien mogelijk worden zoveel mogelijk afspraken digitaal ingepland. Baukje plant het
periodiek overleg in voor de komende periode. Op die manier kunnen we geïnformeerd
blijven over de ontwikkelingen van de gemeente.
4. Sollicitatieprocedures
a. Leden: Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus heeft de
Participatieraad besloten de wervingsactie voor nieuwe leden uit te stellen. Zodra het weer
mogelijk is om bij elkaar te komen wordt deze weer opgestart. De reacties die al zijn
binnengekomen worden dan meegenomen.
b. Voorzitter: Lisan, Petra en Petra van der Horst (Koepel Adviesraden Sociaal Domein) zijn voor
de eerste keer bijeengekomen voor de profielschets van de voorzitter. Lisan deelt deze
profielschets met de participatieraad en vraagt iedereen deze schets goed te lezen, waarna
een vervolggesprek wordt ingepland.
c. Ambtelijk secretaris: Saskia Augustin heeft met ingang van 1 april een nieuwe functie en
stopt als ambtelijk secretaris van de Participatieraad. Saskia zegt met veel plezier te hebben
samengewerkt met de participatieraad. Baukje Hegeman neemt de taken van ambtelijk
secretaris tijdelijk over tot er een nieuwe ambtelijk secretaris is aangesteld. Ruth heeft
contact gehad met Beppechien Bruins Slot (teamleider Maatschappelijke Ondersteuning
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gemeente Haarlem) en Friso van Marion (voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort)
over de profielschets en de sollicitatieprocedure van de ambtelijk secretaris. Ruth, Tineke en
Gert-Jan nemen plaats in de sollicitatiecommissie.
5. Rondvraag en sluiting
Michiel benadrukt dat het van groot belang is voor de participatieraad om de oren en ogen open
te houden om signalen op te kunnen vangen.
Petra vraagt naar de stand van zaken van het nieuwe regenboogplan. Baukje gaat dit opvragen.
Frits vraagt of het advies van de participatieraad met betrekking tot de randvoorwaarden van de
Domus Plus worden meegenomen in het onderzoek. Baukje gaat dit na.
Baukje: Het hulpmiddelencentrum is failliet verklaard. De raadsinformatiebrief met meer
informatie zal verspreid worden.
Saskia geeft aan dat ze de participatieraad zal missen, maar het afscheid volgt later nog.
Er zijn verder geen vragen. Ruth bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Actielijst
Nummer

Actie

Wie

datum

11-01

evaluatie voorstel
communicatie en dan plan
hoe verder

Danny

Maart 2020

03-01

Pletterij samenwerking
debatavonden stopzetten

Ruth

Maart 2020

03-02

Overleg inplannen stavaza
diversiteitsbeleid

Baukje

April 2020

04-05

SVZ opvragen voor
Regenboogplan

Baukje (terugkoppeling
met Petra)

April 2020

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

over Nieuwe Democratie

Jur Botter

Oktober 2020

B1-project

Marjan Beneker

April 2020 Uitgesteld

Terugkoppeling overleg staatssecretaris

Floor Roduner

April 2020 Uitgesteld

Rapport sleutelpersonen voor statushouders;
opsteller rapportage uitnodigen

2

Sept 2020

