
 

 

 

INSPRAAKTEKST 27-08-20 

Geachte College en leden van de commissie Samenleving. 

We zijn blij dat de Participatieraad in de gelegenheid is om een toelichting te geven op ons advies 

Opinienota Kostenbeheersing/Maatregelen WMO en Jeugd. 

 

Ondank het feit dat het niet zo gebruikelijk is dat op een opinienota wordt geadviseerd vond de 

Participatieraad gezien de ernst van de situatie en de gevolgen van de voorstellen voor de burgers 

het toch noodzakelijk om een reactie te geven. En hier te voorzien van een toelichting.  

 

Wij willen namelijk extra aandacht vragen voor de effecten die de voorgestelde bezuinigingen zullen 

hebben op kwetsbare Haarlemmers en burgers met een minimuminkomen. De Participatieraad vreest 

door de generieke voorstellen dat met name deze groep de dupe zal zijn. 

 

De vorige crisis heeft  deze groep mensen al fors geraakt. De berichten, voor Corona, over de weer 

toenemende slechtere scores in de achterstandswijken op het gebied van wonen, gezondheid, werk 

onderwijs (zie het Aedes Magazine van 03-02-20) heeft de Participatieraad zeer verontrust.  

En toen kwam Corona, ook  met deze crisis zijn de kwetsbare buurten extra geraakt, zowel qua 

gezondheid als op gebied het inkomen.  

 

Zoals gezegd in het advies, de bezuinigingen zijn noodzakelijk, daar is de Participatieraad van 

doordrongen en ook dat inkomenspolitiek niet is toegestaan op gemeentelijk niveau. Maar laten we 

gezamenlijk deze crisis te lijf gaan en er voor zorgen dat we met creativiteit en solidariteit 

oplossingen vinden juist voor deze Haarlemmers. 

 

Een wat onorthodoxe oplossing staat genoemd in ons advies; koppel bepaalde voorzieningen aan de 

Haarlem Pas, zoals gedaan is gedaan bij de collectieve zorgverzekering. Zeg niet: ‘nee dat kan niet’, 

maar kijk eerst wat je wil voor de stad en pas daarna wat aangepast moet worden. 

 

En lever maatwerk. Kijk voor wie de voorzieningen zijn, creëer desnoods hardheidsclausules om 

uitzonderingen mogelijk te maken en calculeer dat ook in. 

 

Deze bezuinigingen raken vrijwel alle gemeentes van Nederland. We weten dat colleges hun 

ongerustheid kenbaar hebben gemaakt doormiddel van brandbrieven enz. Het effect is tot nu toe 

nihil hebben we begrepen;  de rijksoverheid reageert niet. 

  

Misschien is een ook wat meer activistisch opstelling van gemeentes een idee; te beginnen in 

Haarlem. En dan niet met z’n allen weer het Malieveld plattrappen, maar misschien kan het 

gemeentebestuur nadenken over andere manieren om haar burgers steun te vragen om haar 

opvattingen richting regering kenbaar te maken. Een leuk kaartje van uit Haarlem met onze hartelijk 

groeten maar wel graag meer geld uit Den Haag, is toch niet zo lastig op te zetten en als we er zo’n 

150.000 kaarten kunnen bezorgen… het is maar een idee. 

We wensen u veel wijsheid maar vooral creativiteit en eensgezindheid om deze crisis te weerstaan. 

 

Tot slot: 

Dit is de laatste keer dat u mij moest aanhoren als voorzitter van de Participatieraad. Aan het einde 

van de vergadering van 1 september as. Draag ik het voorzitterschap over aan André Jurus, mijn 

opvolger. Ik heb het werk voor de Participatieraad graag gedaan en vond het in het algemeen het 

prettig met u samen te werken en we hebben als Participatieraad ook wel vaak uw waardering mogen 

ontvangen. Ga daar vooral mee door!  

Toen ik rond de jaarwisseling het besluit nam om te stoppen kon ik niet bevroeden dat ik zo’n hectiek 

achter zou laten. Maar ik doe het vol vertrouwen in mijn opvolger André. 



 

 

 

 

 


