Jaarverslag vereniging HAP 2015
1. Algemeen:
Het jaar 2015 is het 2e jaar van de Raadsperiode 2014-2018 en na Raadsperiode 20022006 de tweede keer dat HAP vertegenwoordigd is in het college. In 2015 is een aantal
belangwekkende dossiers aan de orde geweest, waarin bij de behandeling de HAPsignatuur duidelijk zichtbaar was.
Te denken valt daarbij aan alles wat met de decentralisaties in het sociale domein te
maken heeft. Onze gemeente heeft vanaf januari 2015 meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van werk en inkomen, zorg en jeugzorg. De gemeente komt
daarmee voor veel inwoners plots een stuk dichter bij hen te staan. Dit alles overigens
tegen de achtergrond van teruglopende Rijksbijdragen maar ook noodzakelijke
financiële ombuigingen om de gemeentelijke financiën ook naar de toekomst toe op
orde te houden. Daarnaast is veel energie gestoken in participatie van inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties bij tal van onderwerpen. Meedenken,
meepraten en meebeslissen zijn de trefwoorden die HAP en het college bij participatie
voor ogen staan. Het jaar 2015 was ook het jaar van veel politieke en maatschappelijke
discussie over de verplaatsing van het honk- en softbalcomplex in Hoofddorp, waarbij in
de vorige raadsperiode de Raad buitenspel is gezet. HAP voer en vaart in dit dossier een
duidelijke koers waarbij het de feiten voor zichzelf laat spreken. Ook de opvang van de
vluchtelingen in Vijfhuizen mag tot slot niet onvermeld blijven. HAP gelooft in dat
verband niet in “het ophalen van de bruggen over de Ringvaart”: wij staan voor
kwetsbare mensen op de bres, ook voor vluchtelingen.
Voor wat betreft de inspanningen van het bestuur hebben deze vooral gelegen in het
versterken van de samenstelling van het bestuur en conform de wens van de Algemene
Ledenvergadering van 25 maart 2015 het oprichten van werkgroepen met deelname
van leden om de band met de leden te verstevigen. Abdul Salhi en Birgit Warnas zijn in
2015 toegetreden tot het bestuur. Naar een bestuurslid voor de portefeuille
communicatie wordt nog gezocht.
Eind maart 2015 werden we onaangenaam verrast door moedwillig aangebrachte
schade aan de Mobiele Fractiekamer, inmiddels is de schade zo goed mogelijk weer
hersteld en is de MFK weer inzetbaar.
2. Samenstelling van het bestuur:
Jan van Dongen
Johan Trompert
René Bleije
Betty Wensing
Abdul Salhi
Birgit Warnas

Waarnemend voorzitter / penningmeester
Secretaris
lid
lid
lid
lid

3. Vergaderingen en activiteiten
Bestuursvergaderingen werden maandelijks gehouden met uitzondering van de
vakantieperiode(s).
Onderwerpen van gesprek waren met name communicatie en ledenwerving.
Met betrekking tot communicatie is ingezet op continuering van de kwartaal
nieuwsbrief en het actiever gebruik van de website.
Het ledental van HAP blijft de laatste jaren rond de 50 leden steken, actieve
ledenwerving is derhalve cruciaal.
De activiteitencommissie heeft het afgelopen jaar de volgende activiteiten
georganiseerd:
– Deelname NL Doet
– Bezoek aan de Raad (Ervaar de Raad)
– Dag van de dialoog
Deelname van leden aan en het helpen bij het organiseren van deze activiteiten wordt
door het bestuur hooglijk gewaardeerd.
4. Wethouders en fractie:
In het college en de raad is de 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 vanaf 10 februari 2015)
Brigitte van der Erve (Vanaf 10 februari 2015 tot 1 februari 2016 vice-fractievoorzitter)
Sophie van de Meeberg (Vanaf 1 februari 2016 vice-fractievoorzitter)
Chris Groothand
Ron Heimerikx
Tim van Essen
Fractie-assistent:
Henk van Steenis
5. Verhouding tot de fractie:
De fractievoorzitter woonde in het algemeen de bestuursvergaderingen bij. De
waarnemend-voorzitter en de secretaris proberen zoveel mogelijk de
fractievergaderingen bij te wonen.
6. Communicatie/ledencontacten:
De website is het meest gebruikte communicatiemiddel van de fractie en de vereniging,
daarnaast wordt éénmaal per kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht.
Op 6 januari is de Nieuwjaarsreceptie gehouden in de Aanloop te Hoofddorp.
We mochten er zo'n 40 gasten begroeten en de avond verliep in een plezierige sfeer.

