Jaarverslag vereniging HAP 2017
Inleiding
Zoals gebruikelijk kijken we in de Algemene Ledenvergadering terug op de belangrijkste
gebeurtenissen die in het afgelopen jaar in onze gemeente zijn gepasseerd.
Om dit in beeld in krijgen lopen we de in 2017 verschenen nieuwsbrieven in vogelvlucht
langs.
De eerste nieuwsbrief van januari 2017 stond in teken van een terugblik op 2016 met als
topic het dertig jarig jubileum van HAP dat op 14 december werd gevierd met een seminar in
Halfweg, in het gebouw van oude stoomgemaal. Het seminar had als thema 'Maken lokale
politieke partijen het verschil?'.
De locatie Halfweg was niet voor niets gekozen, het paste in de aanstaande fusie tussen
Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die zijn beslag moet
krijgen in januari 2019. De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude had zich in
haar raadsvergadering op 28 juni 2016 al uitgesproken voor de Haarlemmermeer als
fusiepartner.
In de nieuwsbrief van februari 2017 werd het vertrek van Brigitte van de Erve als HAP
raadslid polderkundig gemaakt, zij kon haar inspanning als raadslid en het werk in haar in
mei 2016 geopende winkel The Yarn Barn niet langer verenigen. Abdul Salhi, al eerder
fractie-assistent van HAP en lid van het bestuur nam haar plaats in de HAP-fractie over.
Het belang van het werk van wethouder Ap Reinders als voorzitter van de themagroep
'Ondernemerschap van het Stedennetwerk G32' een samenwerking van de 38 (Midden)
Grote Ondernemingen voor het verbeteren van de rechtsposities voor ZZP'rs werd
uiteengezet. Dit in het kader van de herziening van de wet DBA (Deregulering Beoordeling
Arbeidsrelaties).
De nieuwsbrief van maart stond in het teken van de Algemene Leden Vergadering 2017 met
het jaarverslag en jaarplan 2017. Ook werd een artikel gewijd aan de installatie van Abdul
Salhi als nieuw raadslid voor HAP.
De nieuwsbrief van april ging in op het proces van de fusie tussen de gemeente
Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarnaast een
verslag van onze NL-doet actie bij Landyn in Zwaanshoek. Verder kwamen aan bod de
Internationale Vrouwendag en het verzoek van de HAP-fractie aan het college voor
aanstelling van een armoede regisseur om kinderen van ouders die het moeilijk hebben om
de touwtjes aan elkaar te knopen hiervan niet de dupe te laten zijn.
De nieuwsbrief in mei memoreerde de lintjesregen en het lintje voor ons HAP-lid Jean
Brugmans voor zijn inzet als vrijwilliger voor tal van activiteiten voor de ouderen in zijn
woonomgeving en daarbuiten.
Ook kreeg de zorg van de buurtbewoners in Rijsenhout voor de geplande bouw van een
transformatorstation de nodige aandacht.
In de nieuwsbrief van juni werd het vertrek van voorzitter Henny Beijer gemeld. Zijn nieuwe
werkkring als journalist/eindredacteur van een nieuwssite liet zich niet verenigen met zijn
functie als voorzitter van een lokale politieke partij. Zijn journalistieke onafhankelijkheid kwam
hiermee in het geding. Zijn vertrek uit het bestuur wordt als groot gemis ervaren.
Henk van Steenis, fractie-assistent, stelde zich in deze nieuwsbrief aan de leden voor en
verder werd aandacht besteed aan het onderwerp sociaal ondernemen.

In de nieuwsbrief van juli werd een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden, in de
komende Algemene Ledenvergadering komen we hierop terug. HAP behaalde succes in de
raad met de aanname van een motie voor het gratis wegbrengen van GFT-afval naar de
Meerlanden. De gemeentelijke begroting toonde ook na inwerking van de extra structurele
kosten, die naar aanleiding van de raads-enquête van de verplaatsing van het honkbalveld
van de Pioneers en de vervolgonderzoeken naar de projecten SKWA en Borus aan de
oppervlakte zijn gekomen, een gezond beeld. Ron Heimerikx tenslotte gaf een update over
de situatie rond het transformatorstation in Rijsenhout.
De nieuwsbrief van september verhaalde van aandacht voor het cultureel erfgoed van
Haarlemmermeer. Tim van Essen pleitte voor het plaatsen van informatieborden ten
behoeve van jeugdeducatie. Er werd gewag gemaakt van de installatie van de jongerenraad
naar aanleiding van een motie van D66 en HAP. Ook werd in de nieuwsbrief ingegaan op
de regeling ter bestrijden van armoede onder kinderen. Één op negen kinderen in Nederland
leven onder de armoede grens. Zij ontvangen geen cadeaus op hun verjaardag of mogen
niet mee op schoolreis.
In de nieuwsbrief van november werd bericht over het vertrek van Theo Weterings als
burgemeester van de Haarlemmermeer, keek het bestuur terug op het afgelopen jaar en
werd Nikkie Elfers geïnstalleerd als campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018. Melding werd gemaakt van de door de Raad genomen beslissing tot nieuwbouw
van het gemeentehuis conform de Pleinvariant en met Marjolein Steffens-van de Water
liepen twee Haarlemmermeerse politieagenten een dagje met haar mee om de agenda van
een wethouder eens te ervaren.
De nieuwsbrief van december, de laatste nieuwsbrief van het jaar ging uitvoerig in op het
afscheid van Theo Weterings en de betekenis die hij heeft gehad om Haarlemmermeer beter
op de kaart te zetten in het Haagse circuit. Onno Hoes werd geïntroduceerd als waarnemend
burgemeester, en HAP diende een zienswijze mobiliteit in. De gemeente heeft te weinig
zeggenschap bij door Connexxion ingevoerde wijzigingen van busstops en routeveranderingen vindt HAP.
Dit waren in vogelvlucht enkele topics van het afgelopen jaar.
Bestuur
Het bestuur van de vereniging HAP kende in 2017 twee mutaties. Henny Beijer trok zich in
juni terug als voorzitter HAP, zijn recente journalistieke activiteiten lieten zich niet verenigen
met het voorzitterschap van HAP. Jan van Dongen nam het waarnemend voorzitterschap op
zich. Birgit Warnas kreeg een nieuwe baan in Noord-Holland en trad om die reden terug als
lid van het bestuur.
Het bestuur was per 31 december 2017 als volgt samengesteld:
•
•
•
•

Johan Trompert (secretaris)
Jan van Dongen (penningmeester en waarnemend voorzitter sinds 1 juli)
Betty Wensing (lid)
Bert Vester (lid)

Vergaderingen en representatie
Het bestuur vergaderde in 2017 elke eerste woensdag van de maand aan de hand van een
uitgebreide agenda. Een van de vaste agendapunten is informatie-uitwisseling met de
fractievoorzitter (of diens vervanger). Voor deze vergaderingen wordt gebruik gemaakt van
een ruimte in het raadhuis.

Bestuursleden schuiven op hun beurt aan in de tweewekelijkse fractievergadering. Ze zijn er
toehoorder, maar geven desgevraagd ook hun mening over onderwerpen die ter tafel
komen.
Bestuursleden hebben – doorgaans na afstemming met de fractie – namens HAP
bijeenkomsten van derden bijgewoond en daar de partij vertegenwoordigd. Tot die
gelegenheden behoorden verschillende nieuwjaarsrecepties. Ook hebben bestuursleden
onder de vlag van HAP deelgenomen aan de Dag van de Dialoog 2017 en NL Doet 2017.
Vereniging
De Vereniging HAP telde per 31 december 2017 60 leden, onder wie 0 ereleden. In het
verslagjaar zegden 0 leden hun lidmaatschap op. Van 0 leden eindigde het lidmaatschap om
andere redenen. We verwelkomden 10 nieuwe leden; met ieder van hen is persoonlijk kennis
gemaakt. Tijdens deze gesprekken is geïnventariseerd of er belangstelling bestaat voor het
vervullen van taken of functies binnen de vereniging; ook is gevraagd naar eventuele
ambities in de richting van een kandidatuur voor de volgende raadsperiode.
Communicatie en activiteiten
De vereniging heeft in 2017 negen nieuwsbrieven gepubliceerd. Birgit Warnas als
eindredacteur verzamelt en coördineert de bijdragen en verzorgt de opmaak. Wij bedanken
Birgit voor haar inzet in deze en tevens de auteurs voor hun bijdragen.
De Vereniging HAP communiceert gericht met haar leden via email. Leden en derden
(selectief) worden geïnformeerd via de website, Twitter en Facebook. Vooralsnog worden de
sociale media uitsluitend bediend door leden van de fractie. Daarnaast geven bestuur en
fractie in voorkomend geval persberichten uit.
Wethouders en fractie
In het college en de raad is HAP als volgt vertegenwoordigd:
Wethouders:
• Marjolein Steffens-van de Water (wethouder Fysieke Leefomgeving, Dienstverlening,
Participatie en Doelgroepenbeleid)
• Ap Reinders (wethouder Ondernemerschap, Sociale zaken en Arbeidsmarktbeleid)
Fractieleden:
• Johan Rip (fractievoorzitter)
• Sophie van de Meeberg (vice-fractievoorzitter)
• Chris Groothand
• Ron Heimerikx
• Tim van Essen
• Abdul Salhi
Fractie-assistent:
• Henk van Steenis
Fractie secretariaat:
• Roos Veldt
Tenslotte
Het bestuur spreekt zijn waardering en dank uit voor de inzet van eenieder die namens en
onder de vlag van HAP een bijdrage heeft geleverd aan het realiseren van onze
gemeenschappelijke ambities en doelstellingen in 2017. Opnieuw hebben we ons op
overtuigende wijze sociaal, lokaal en betrokken getoond naar alle vaste en tijdelijke inwoners
in Haarlemmermeer. We mogen wat dat betreft met trots terugkijken op het verslagjaar.

Maar, niet te lang; er wachten nog voldoende uitdagingen. Laten we daar samen opnieuw
onze schouders onder zetten en gezamenlijk zorg dragen dat HAP bij de
gemeenteraadsverkiezingen tenminste haar zes zetels behoud.

