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In deze collegenota geeft het college antwoord op het advies van de Stedelijke Adviesraad
Multiculturele Stad (SAMS) ‘Meedoen in Oost. Advies over de participatie van allochtone inwoners op
wijkniveau.’ Het college maakt hierbij gebruik van haar uitvoerende bevoegdheid.
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Onderwerp: Antwoord op advies ‘Meedoen in Oost’.
Reg. Nummer: 2011/14861

1. Inleiding
De Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) heeft aan het college een
gevraagd uitgebracht over de participatie van allochtone burgers op wijkniveau en
met name in het stadsdeel Oost. Het college geeft met deze nota antwoord aan de
SAMS.

2. Besluitpunten college
1. Het college stelt de reactie op het advies Meedoen in Oost vast.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Samenleving.

3. Beoogd resultaat
De resultaten die het college met het antwoord op het advies ‘Meedoen in Oost’ wil
bereiken zijn:
 Bij te dragen aan de participatie van (allochtone) burgers in Oost.
 Een bijdrage aan de realisatie van programma 3 van de Programmabegroting

2011 – 2015, onderdeel Meedoen aan de samenleving: sociale samenhang en
diversiteit, goede verstandhouding tussen allochtone en autochtone
bevolkingsgroepen.

4. Argumenten
Verbinden is onderdeel van de reguliere inzet in Oost
Het college gaat niet in op het advies van de SAMS om een tijdelijke medewerker
in Oost aan te stellen die als verbinder tussen de diverse bevolkingsgroepen
fungeert. Gezien de inzet die er al in het stadsdeel Oost is en aangezien dit een
voortdurend aandachtspunt is voor alles wat er in Oost gebeurt vindt het college de
inzet van een tijdelijke extra kracht onnodig.

Laagdrempelige vormen van overleg
Het idee van het stimuleren van laagdrempelige vormen van overleg sluit goed aan
op de uitgangspunten van het college. Bij participatie zijn de wijkraden niet de
enige participanten, maar dienen ook andere organisaties in het stadsdeel te worden
geraadpleegd zoals allochtone organisaties en andere belanghebbenden. Bij de
uitvoering van onze gemeentelijke taken in oost houden wij hier al zoveel mogelijk
rekening mee.

Geen onderzoek naar een wijkplatform
Het vormen van een wijkplatform, zoals de SAMS voorstelt, waar alle in de wijk
actieve organisaties deel van uitmaken leidt tot een extra overleglaag. Het college
vindt dit onwenselijk omdat dit leidt tot een grotere bureaucratie en neemt deze
suggestie neemt niet over.

Collegebesluit
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Vadercentrum
Het college heeft in het najaar besloten om als pilot een project voor mannen in het
stadsdeel oost op te zetten om het emancipatieproces van mannen in het stadsdeel
Oost te bevorderen.

Informatievoorziening en communicatie
Het college neemt het voorstel voor een onderzoek naar informatievoorziening en
communicatie niet over aangezien een goede informatievoorziening al een punt van
aandacht is. Het is vooral een kwestie van alertheid. Een kwestie van doen in plaats
van onderzoek.

5. Kanttekeningen
N.v.t.

6. Uitvoering
De SAMS ontvangt een antwoord op het advies.

7. Bijlagen
Antwoordbrief aan SAMS.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Brinkmannpassage, Haarlem
www.haarlem.nl

Geachte leden van de SAMS,

Het gemeentebestuur heeft u verzocht om te adviseren over hoe de participatie op
wijkniveau, met name in het stadsdeel Oost, verbeterd kan worden. Op 7 juli 2010
heeft u het advies ‘Meedoen in Oost’ overhandigd aan wethouder van der Hoek en
mondeling toegelicht. Met deze brief beantwoordt het college uw advies.

U constateert in uw advies dat Oost een stadsdeel is waar veel gebeurt met veel
actieve bewoners en organisaties. Participatie van allochtone wijkbewoners vindt
wel degelijk plaats maar overwegend in de eigen groep. Het probleem van de
afwezigheid van allochtone wijkbewoners bij overleg en besluitvoering is niet van
gisteren. U stelt dat de kwestie dat weinig allochtonen actief zijn in de wijkraden
niet makkelijk op te lossen is. Daarom benadrukt u het structureel stimuleren van de
uitwisseling en samenwerking tussen de diverse actieve groepen. U adviseert voor
het verhogen van de participatiegraad van allochtone wijkbewoners een
professionele verbinder in te zetten, vormen van laagdrempelig overleg te
stimuleren en breder te kijken dan alleen naar de wijkraden. U vraagt aandacht voor
het belang van mannenemancipatie en verzoekt tenslotte om nader onderzoek naar
de informatievoorziening en communicatie.

Het college heeft met interesse kennis genomen van uw advies. Wij herkennen ons
in uw constatering dat veel gebeurt in Oost, veel voor eigen groepen wordt
georganiseerd en er ook voorbeelden zijn van positieve samenwerking in de wijk.
Desalniettemin staan bewonersgroepen en organisaties niet vanzelfsprekend open
voor elkaar. Dit is niet een specifiek probleem voor Oost.

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad
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Wij beantwoorden hieronder uw adviezen puntsgewijs.

1. Professionele verbinder

Uw advies:
“Er is, in Haarlem Oost, behoefte aan een professionele verbinder of
bruggenbouwer in de wijk, die de samenwerking en ontmoeting tussen de diverse
groepen bevordert. Bij wijze van pilot zou hiervoor geld of tijd beschikbaar voor
moeten komen. De rol van deze professional moet door de gemeente expliciet in
de wijk worden gecommuniceerd. Op die manier kan optimaal gebruik worden
gemaakt van de kracht van de groepen afzonderlijk.”

In de nota Ontmoeten, verbinden en meedoen staat al beschreven dat het hoofddoel
van het gemeentelijk beleid in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning en de inzet van het welzijnswerk is: ‘Meedoen aan de samenleving
mogelijk maken door het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden van
mensen, en het bevorderen van de sociale samenhang.‘ In de nota Welzijnswerk
Klaar voor de Toekomst (januari 2011) wordt nader ingegaan op de vraag wat de
Haarlemse welzijnsorganisaties (voor het stadsdeel Oost betreft dit Dock Haarlem)
aan dit doel kunnen bijdragen. In de kerntaken wordt de nadruk gelegd op het
leggen van verbindingen tussen bewoners, voorzieningen en professionals.
In de nota Welzijnswerk Klaar voor de Toekomst constateren we dat het aandeel
niet-westerse allochtone inwoners in Oost en Schalkwijk groter is dan gemiddeld in
de grote steden in Nederland. Risico is dat groepen tegenover elkaar komen te
staan, zich niet meer betrokken voelen bij elkaar en niet meer bereid zijn zich in te
zetten voor een ander of voor de wijk of stad.

Vanuit het welzijnswerk en andere partners in Oost wordt hard gewerkt aan de
samenwerking en ontmoeting tussen bevolkingsgroepen. In Oost behoren de wijken
Parkwijk en Slachthuisbuurt tot één van de zogenoemde 40+ aandachtsgebieden in
Nederland. Hiervoor zijn van het rijk extra middelen ontvangen waarmee gewerkt
wordt aan de bevordering van de leefbaarheid, de sociale cohesie en het creëren van
meer mogelijkheden voor de wijkbewoners om zich te ontwikkelen en mee te doen
in de samenleving. In het prestatieplan 2011 van Dock Haarlem vermeldt deze
welzijnsinstelling dat het voor Oost zich concentreert op twee wijken: Parkwijk en
de Slachthuisbuurt. Dock constateert in de Slachthuisbuurt een spanning tussen de
verschillende groepen in de buurt: autochtoon versus allochtoon. Deze spanning
wordt versterkt door verschillen in levensfase tussen autochtonen (ouderen) en
allochtonen (jonge gezinnen). Dock zet hier verschillende interventies op in
waaronder het opbouwwerk. In Parkwijk is Dock nu gestart met een vadercentrum
wat ook bijdraagt aan de verbindingen in Oost (zie punt 4).

Gezien de inzet die er al gedaan wordt in oost, achten wij de instelling van een
tijdelijke extra verbinder niet noodzakelijk. Wij vinden dat dit niet door een
tijdelijke extra kracht moet gebeuren maar onderdeel is van de reguliere inzet in
Oost.
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2. Laagdrempelige vormen van overleg

Uw advies:
Stimuleer het vormen van laagdrempelige vormen van overleg in de wijk, die
naast de wijkraden een plek krijgen. Te denken valt hierbij aan buurtpanels, met
een regelmatig wisselende samenstelling, al naar gelang het onderwerp waar het
panel zich mee bezighoudt.

Het idee van het stimuleren van laagdrempelige vormen van overleg sluit goed aan
op de uitgangspunten van het college. Bij participatie zijn de wijkraden niet de
enige participanten, maar dienen ook andere organisaties in het stadsdeel te
worden geraadpleegd zoals allochtone organisaties en andere belanghebbenden.
Bij de uitvoering van onze gemeentelijke taken in oost houden wij hier al zoveel
mogelijk rekening mee.

3. Wijkplatform

Uw advies:
Waar het om participatie op beleidsniveau gaat, moet de gemeente breder kijken
dan alleen naar de wijkraden. Er zijn andere organisaties actief in de wijk die
óok benaderd kunnen worden als gesprekspartner. De Sams stelt voor te
onderzoeken of het vormen van een wijkplatform, waar alle in de wijk actieve
organisaties deel van uitmaken, draagvlak heeft onder de organisaties.

Zoals uit het antwoord van punt 2 al blijkt is het uitgangspunt voor het college dat
bij participatie en inspraak naast wijkraden ook andere organisaties in de wijk
geraadpleegd worden. Het vormen van een wijkplatform, waar alle in de wijk
actieve organisaties deel van uitmaken leidt tot een extra overleglaag. Het college
vindt dit onwenselijk omdat dit leidt tot een grotere bureaucratie en neemt deze
suggestie neemt niet over. Wel zal het college waar nodig een brede consultatie
organiseren bij specifieke onderwerpen.

4. Opzetten van een vadercentrum

Uw advies:
Stel middelen ter beschikking om een vadercentrum in Haarlem Oost op te
richten en te exploiteren, en evalueer het succes hiervan jaarlijks, aan de hand
van vooraf helder geformuleerde criteria. Een vadercentrum is, in de ogen van
de Sams, geen doel op zich, maar kan een nuttig hulpmiddel zijn in het
emancipatieproces van mannen, hetgeen hun deelname aan de samenleving weer
ten goede komt.

Het college heeft op 26 oktober 2010 besloten om als pilot een project voor mannen
in het stadsdeel Oost op te zetten. Aan welzijnsinstelling Dock – Haarlem is de
opdracht gegeven voor de uitvoering van een pilotproject vadercentrum voor de
periode van een jaar met een maximale uitloop van twee extra jaren afhankelijk van
de resultaten van het eerste jaar.
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Het college verwacht dat dit het emancipatieproces van mannen in oost bevordert.
Door een pilotproject te starten wordt getest of deze methodiek in Haarlem aanslaat.
Het college geeft met deze invulling uitvoering aan uw advies.

5. Informatievoorziening en communicatie

Uw advies:
Pleeg nader onderzoek naar de informatievoorzieningen en communicatie. Het is
duidelijk dat informatie de inwoners nu vaak niet bereikt, maar het is niet geheel
duidelijk hoe deze situatie verbeterd kan worden. Aan elke mogelijke vorm lijken
nadelen te kleven. De Sams adviseert wel om bij communicatie in elk geval zoveel
mogelijk gebruik te maken van de buurtcentra, en de locaties van bijvoorbeeld
moedercentrum Doenja en zelforganisaties.

Een goede en effectieve informatievoorziening naar bewoners is een punt van
voortdurende aandacht. In het voorjaar 2009 heeft een stagiaire van de Hogeschool
Inholland, afdeling Communicatie onderzoek gedaan naar de communicatie bij
inburgering en integratiebeleid. Dit resulteerde in aanbevelingen over ondermeer
het gebruik van communicatiemiddelen, het inschakelen van sleutelfiguren en
zelforganisaties.

Naast het bereiken en inschakelen van sleutelfiguren op lokaal- en doelgroepniveau
zet de gemeente een brede mix van communicatiemiddelen in.
Van Stadskrant tot website en van bewonersbrief tot informatieavonden: de
gemeente informeert en communiceert in veel vormen. De uitvoering van de
communicatie is voortdurend in ontwikkeling en gericht op het goed bereiken van
verschillende doelgroepen onder de inwoners en bedrijven in Haarlem.

De gemeentelijke stadsdeelregisseur in oost onderhoudt een breed netwerk van de
verschillende instellingen en organisaties in het stadsdeel. Afhankelijk van het
onderwerp wordt van hun contacten gebruik gemaakt. Nader onderzoek naar de
informatievoorziening doen is onnodig. Het is vooral een kwestie van alertheid op
dit onderwerp. Een kwestie van gewoon doen in plaats van nader onderzoek. Er is
inmiddels voor intern gebruik een overzicht gemaakt van de (allochtone)
sleutelfiguren in Oost.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

ing. S.M.M. Borgers, mr. B.B. Schneiders


