
Ciska Smit - Randsdorp 

Van: Griffiebureau 
Verzonden: donderdag 11 juli 2013 9:24 
Aan: Herman Lock; Saskia Augustin 
CC: DIVJielpdesk 
Onderwerp: FW: Sollicitatie Participatieraad 

Dag Herman & Saskia, 

Kunnen jullie antwoord geven op onderstaande mail? 
Met groet, Jessica 

@ div, graag deze mail toevoegen aan de mail vanuit de griffie de dato 10 juli met de sollicitatiebrief als bijlage van 
heer Paardekooper Overman. 

Jessica Talaa-Hoogervorst 

Griffie bureau 

jhoogervorst(g)haarlem .nl 

023-511 5201 

Ma t/m do van 8-12.30 uur. 

Van: Edo Paardekooper Overman [mailto:edo_paardekooper@hotmail.com] 
Verzonden: woensdag 10 juli 2013 14:39 
Aan: Griffiebureau 
Onderwerp: RE: Sollicitatie Participatieraad 

Dank daarvoor. Heeft U ook enig zicht op een beantwoordingstermijn/-datum? Gezien de 
streeftermijn waarop in deze procedure besluitvorming wordt voorbereid en verwacht!? 

met vriendelijke groet, 
Edo Paardekooper Overman 

From: griffiebureau(S)haarlem.nl 
To: edo paardekooper@hotmail.com 
Subject: RE: Sollicitatie Participatieraad 
Date: Wed, 10 Jul 2013 12:07:57 +0000 

Geachte heer Paardekooper, 

Uw mail met bijlagen is in goede orde ontvangen en doorgezonden. 

Met vriendelijke groet. 
Griffie 

Van: Edo Paardekooper Overman |"mailto:edo paardekooper@hotmail.com1 
Verzonden: donderdag 4 juli 2013 18:11 
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Aan: Griffiebureau; Mildred Hulsebos - Jansen Schipper 
CC: Herman Lock; Saskia Augustin 
Onderwerp: Sollicitatie Participatieraad 

Aan: 

het College van Burgemeester & wethouders 
t.a.v. J. van der Hoek & J. Nieuwenburg 
en 
de leden van de Gemeenteraad 

Geacht college en leden van de gemeenteraad. 

Onlangs heeft u besloten tot het instellen van een Participatieraad, waarbij op ruime schaal verzocht 
is om te solliciteren voor één van de 15 daarvoor beschikbare plekken. 
Ook ik heb dat gedaan en u vindt mijn sollicitatie ter informatie nog even bijgevoegd. 
Bijna per kerende post werd mij echter meegedeeld door de contact-ambtenaar betrokken bij de 
selectie en werving, dat mijn sollicitatie niet in behandeling zou worden genomen! Dit slechts op 
grond van de feitelijke constatering dat ik niet in de gemeente Haarlem woon (maar in Bloemendaal, 
op ca. 200 meter (!) van de gemeentegrens met Haarlem ...) 
Formeel staat het nu ook zo in de nieuwe verordening, maar de volgende argumenten zouden 
kunnen pleiten om hier in dit geval iets anders mee om te gaan: 

1) In de 'oude' verordeningen was steeds een ontsnappings- of hardheidsclausule opgenomen om 
hier, bij overtuigende redenen, van te kunnen afwijken; daar is toen ook in mijn geval gebruik van 
gemaakt. Helaas is (o.a. door mij) over het hoofd gezien dit ook 'mee te nemen' in de nieuwe 
verordening. 

2) Veel van het (toekomstige) beleid wordt voorbereid en vormgegeven en heeft betrekking op de 
regio van de centrum-gemeente Haarlem. Zeker als het gaat om beleid dat betrekking heeft op de 
achterban, doelgroepen en expertise die ik meen te kunnen vertegenwoordigen voor het gehele 
sociale domein. 

3) Ik meen mij te kunnen en mogen kwalificeren als betrokken Haarlemmer, die zijn activiteiten, zijn 
netwerk én werkplek (kantoorlocatie van de cliëntenraad Leger des Heils op de Bakenessergracht) in 
overwegende mate in de gemeente Haarlem heeft. Ook als lid, vrijwilliger en (onbezoldigd) 
bestuurslid van het Platform Minima organisaties Haarlem e.o. (PMO) bijvoorbeeld. 

4) Ik woonde in mijn jeugd in Haarlem/Heemstede, volgde onderwijs in Haarlem en na studie en 
werk in Amsterdam en Hoorn, woonde ik sinds 1989 weer in de gemeente Haarlem, slechts kort 
onderbroken door een paar jaar in Heemstede en nu dus, slechts enkele meters over de grens met 
Haarlem-noord, in Bloemendaal. Ook het woon-zoek gebied van www.mijnwoonservice.nl 
bijvoorbeeld... 

5) Last but not least, denk dat ik voor de nieuwe participatieraad op grond van mijn ervaring, kennis, 
achterban en bijdragen van de afgelopen jaren aan het sociale en Wmo-beleid in de gemeente 
Haarlem van bijzondere waarde en betekenis kan zijn. Dat lijkt nu door het alleen simpelweg 
rechtlijnig toepassen van een formeel regeltje in een verordening, waarin 'vergeten' is zo'n 
'hardheidsclausule' mee te nemen, onmogelijk gemaakt te worden. 
Mij lijkt, dat dat jammer is voor het gemeentebestuur van Haarlem, maar zeker ook voor het nieuwe 
adviesorgaan en niet in het minst voor mijn (specifieke) achterban. 

Daarom: 



Ik verzoek u bij deze alsnog te bekijken of in mijn (en eventueel een ander) geval op grond van het 
toepassen van een vorm van 'hardheids' overweging en op grond van voorgaande overwegingen mijn 
sollicitatie niet toch in behandeling kan en zou moeten worden genomen. 

Aangezien de gesprekken bijna afgerond zijn, verzoek ik u hier met enige spoed een beslissing over 
te willen nemen. Waarvoor ik u bij voorbaat bedank. 

Graag hoor ik van u. 

met vriendelijke groet, 
Edo Paardekooper Overman 

(voorz. cliëntenraad Leger des Heils-NH) 
p/a Bakenessergracht 8-10, 2011 JW Haarlem 
Mob: 06 1429 1535 

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). 
Gebruik door anderen is niet toegestaan. 
Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. 

Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. JDenk svp aan uw 
verantwoordelijkheid voor het milieu. Bedenk voordat u deze e-mail gaat printen of u wel echt een afdruk nodig heeft 


