
1

Kjell van den Berg

Van: Kees Vendrik <kees.vendrik@eerstekamer.nl>
Verzonden: zondag 8 mei 2022 13:49
Aan: Kjell van den Berg
Onderwerp: Fwd: Gesprek over de inhoud

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Maarten Wiedemeijer 
Datum: 8 mei 2022 om 08:50:23 CEST
Aan: Sander Van den raadt , "Jasper Drost (GLH)"
< , "Meryem Cimen 

Kopie: Kees Vendrik <kees.vendrik@eerstekamer.nl>
Onderwerp: RE: Gesprek over de inhoud

Beste Sander,

De verkenner Kees Vendrik is te bereiken op het mail adres op CC.

Groet en fijne vakantie,

Maarten

Verzonden vanuit Mail voor Windows

Van: Sander Van den raadt <sandervandenraadt@yahoo.com>
Verzonden: Saturday, May 7, 2022 11:48:02 PM
Aan: Jasper Drost (GLH) < ; Maarten Wiedemeijer
< >; Meryem Cimen ( )
< >
Onderwerp: Gesprek over de inhoud

Beste
Maarten Jasper Meryem

Ik begreep van Kees dat ik aan jullie drieën bekend moest maken dat Trots graag een gesprek over
de inhoud wil naar aanleiding van de mail.
Ik vond hem gelukkig net op tijd aangezien hij 2 X in de spambox kwam.
Als Kees morgen contact maakt, graag na 1600 omdat ik op vakantie ben en zorg dat ik dan niet aan
het rijden ben.

Hartelijk dank voor de mail en bijlage en inhoud.

Mvg Sander vd Raadt
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Verzonden via Yahoo Mail op Android
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Kjell van den Berg

Van: Kees Vendrik <kees.vendrik@eerstekamer.nl>
Verzonden: zondag 8 mei 2022 13:49
Aan: Kjell van den Berg
Onderwerp: Fwd: Mail aan dhr. Vendrik

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Frans Smit - OPHaarlem <FransSmit@ophaarlem.nl>
Datum: 8 mei 2022 om 11:45:14 CEST
Aan: Kees Vendrik <kees.vendrik@eerstekamer.nl>, Maarten Wiedemeijer
<maarten@pvdahaarlem.nl>, Meyrem Çimen < >, Jasper Drost
< >, Marnix Philips <mphilips@haarlem.nl>
Kopie: joycejacobsz@ophaarlem.nl, Miranda Oud <mirandabaas@ophaarlem.nl>, Geert-Jan Procee
<geertjanprocee@ophaarlem.nl>, Smit van den Berg < >
Onderwerp: Mail aan dhr. Vendrik

L.S,

Gelet op de tijd stuur ik deze email naar meerdere adressen.

Met vriendelijke groet,

Frans

Geachte heer Vendrik, geachte fractievoorzitters,

OPHaarlem geeft wederom aan bereid te zijn tot het mede dragen van verantwoordelijkheid voor
een brede coalitie.
Die bereidheid continueren we als grootste lokale fractie. De eerste aanzet is daarbij voor ons een
richtsnoer om met elkaar belangrijke thema’s voor onze stad aan te pakken.
De eerste aanzet herkennen wij daarbij ook als een beoogde uitwerking/uitvoering van reeds
genomen besluiten.
De gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor Europa en, zeer aannemelijk, voor de gehele wereld
zullen, om nu bij onze stad te blijven, de komende tijd veel Haarlemmers kwetsbaar maken;
Haarlemmers met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering,
eenouder gezinnen, feitelijk alle Haarlemse huishoudens met een inkomen tot modaal of modaal+.
Daardoor komt de balans in de stad mogelijk in gevaar. Haarlemmers lopen het grote risico niet
meer of niet toereikend aan het maatschappelijk proces deel te kunnen nemen, terwijl de zorgvraag
fors kan gaan stijgen.
De kwetsbaarheid, die thans al heftig ervaren wordt bij duizenden Haarlemmers, vinden wij  in de
eerste aanzet onderbelicht. Dat is nu geen verwijt, maar het is wel een opdracht voor ons om de
prioriteiten te herijken en daarmee ook de gewenste/haalbare inzet voor onder meer nieuw beleid
en voor investeringen. Een discussie over het aantal wethouders bezien wij te zijner tijd gaarne in
het licht van de gekozen coalitie.

Met vriendelijke groet,
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Frans Smit
Fractievoorzitter OPHaarlem




