
Verslag Participatieraad Haarlem
Dinsdag 3 november 2020

Aanwezig:
Andre Jurjus, Petra Nuyens, Hans Redeker, Tineke Tjalma, Frits de Vries, Anja van
Dam, Michiel Nieuwenhuis, Lisan Oostdam, Samet Sari, Mohamed Bouzia, Irene
van der Snee, Annette Aukema, Gamze Köse, Richard Witsiers en Noor Kraaijeveld
Afwezig:
Ineke Verburg, Danny van Bakel

1. Opening/ mededelingen/ vaststelling agenda
Andre Jurjus opent de vergadering.
Bij deze vergadering zijn drie aangemelde toehoorders aanwezig.
Danny van Bakel en Ineke Verburg zijn vanavond verhinderd.
Angelina Scalzo (programmamanager) is aanwezig en zal een presentatie verzorgen
over Nieuwe Democratie.
Besloten is de trainingsmiddag van 7 november a.s. uit te stellen een nieuwe datum
in Q1 zal vastgelegd worden.
De benoemingen van Gamze Köse, Annette Aukema en Richard Witsiers zullen op
11 november behandeld worden in het college.
Het afscheid van Ruth Nelemaat (voormalig voorzitter), Saskia Augustin (voormalig
secretaris) en Gert-Jan Ankoné (voormalig lid) is voorlopig nog niet mogelijk door de
aangescherpte coronamaatregelen.
Het vergaderschema voor de vergaderingen van de participatieraad 2021 is gedeeld
met de leden. Normaal zijn er jaarlijks tien vergaderingen. Voor 2021 zal een extra
vergadermoment aangehouden worden gezien het toenemende aantal onderwerpen
en advies verzoeken.

2. Gesprek Nieuwe Democratie (Angelina Scalzo)

Toelichting presentatie
De aanleiding om het programma nieuwe democratie te starten zijn de trends die in
de samenleving spelen. Burgers zijn mondiger geworden en gemeente houdt zich
meer in. Om samen stappen te maken zal er meer digitaal geparticipeerd worden
middels digitale platforms over uiteenlopende thema’s die de inwoners van de stad
of uit een wijk belangrijk vinden. Er worden minder traditionele informatieavonden
ingezet. Er worden samen met de burgers projecten opgestart op gebieds- en
buurtniveau. Ook wordt geprobeerd inwoners te betrekken die normaliter niet zo
snel deel zouden nemen, niet alleen hoogopgeleide inwoners. Er wordt meer de
straat op gegaan een voorbeeld daarvan is informatie ophalen in winkelcentrum
Schalkwijk. Om initiatiefnemers meer gehoord te laten zijn en zichtbaarder te maken
is er een kompas ontwikkelt. Hierdoor is sneller zichtbaar of een initiatief nog in de
ideeën fase zit of al een uitgewerkt plan is. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan
het initiatieven café een loket waar ideeën en plannen gedeeld kunnen worden en is
er een initiatievenschool opgezet waar cursussen worden aangeboden zoals
crowdfunding gevolgd kunnen worden. Hiermee wordt de zeggenschap
overgedragen aan de inwoners van Haarlem i.p.v. de gemeenteraad/gemeente. Een
lopend experiment is momenteel “Schalkwijk aanzet”. In de buurt is een wijkraad
beschikbaar en per buurt wordt er een budget van 30.000 euro beschikbaar gesteld
om aangedragen plannen uit te voeren.
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De leden van deze wijkraden worden gevraagd twee jaar deel te nemen. Momenteel
zijn er twee wijkraden voor dit initiatief opgericht. Er komen in Haarlem Noord en
Haarlem Zuid nog twee wijkraden bij.

De participatieraad zal betrokken worden bij de evaluatie als de volgende
coalitieperiode start.

Angelina Scalzo zal de presentaties die tijdens de twee wijkraadconferenties zijn
gegeven delen met de leden van de participatieraad.

3. Concept-verslag 6 oktober 2020
Het verslag van 6 oktober jl. is vastgesteld.

4. Terugkoppeling uit het Agenda Overleg met de wethouder en het Periodiek
Overleg met de ambtelijke staf

Agenda overleg
In het agenda overleg is veel gesproken over Domus+ en Skave Huse.
Er is kort gesproken over het ongevraagd advies kostenmaatregelen
Jeugd en wmo.
Er is een aankondiging gedaan dat er een ongevraagd advies aan komt
t.b.v. de toegankelijkheid stad.

Periodiek overleg
Piet Haker (Programmamanager) heeft in het overleg bevestigd dat de
budgetplafonds goed gemonitord worden. Er zal aandacht worden besteed aan
het doorverwijzen van cliënten als het budgetplafond bij een zorgaanbieder
bereikt is.
Beppechien Bruins (teammanager MO) heeft aangekondigd dat de voor de
verwervingen sociale basis 2022 advies gevraagd zal worden aan de
participatieraad.
De technische sessie voor de participatieraad over de begroting zal op korte termijn
ingepland worden. Hierover is contact met Piet Haker (Programmamanager).
Bij het periodieke overleg sluiten de volgende stafleden aan:
Piet Haker (Programmamanager Dienstverlening)
Marjan Beneker (Snr. Beleidsadviseur Werk en Inkomen)
Annemiek van Outvorst (Snr. Beleidsadviseur Werk en Inkomen)
Beppechien Bruins (Teammanager Maatschappelijke Ondersteuning)
Hein Paul Siebinga (Snr. Beleidsadviseur Jeugd)

5. Stand van zaken Netwerkconferentie
De werkgroep is recent niet bij elkaar gekomen. Het plan is om vier workshops in
kleiner verband te organiseren over de vier uitgekozen thema’s. Tijdens de
vergadering van 1 december zal het voorstel van de werkgroep geagendeerd worden.
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Diversiteit
De beleidsmedewerker is momenteel niet beschikbaar. Deze presentatie zal op een
later moment in 2021 verzorgd worden tijdens een van de vergaderingen in Q1.
Corona TOZO en NOW
De presentatie zal op 1 december a.s. tijdens de vergadering gegeven worden.
Duidelijke taal
De presentatie zal op 1 december a.s. tijdens de vergadering gegeven worden.
Wet verplichte GGZ
De presentatie zal gegeven worden tijdens de vergadering van januari 2021.

Het overzicht met nog te plannen presentaties zal aangevuld worden met een advies
datum en behandel moment in college/gemeenteraad.

7. Stand van zaken werkgroepen

Wmo-aanvragen
In het laatste overzicht is een afname van de wachttijden zichtbaar. Er is echter wel
een toename op de wachtlijst. Op dit moment is er geen aanleiding om hier actie in
te ondernemen.
Anja van Dam deelt mede dat Tandem momenteel gesprekken voert met
mantelzorgers omdat deze momenteel onderdruk staan.
Frits de Vries bevestigd dat er vanuit de FNV een brief naar het CAK is verzonden over
de eigenbijdrage, cliënten ontvangen nu soms rekeningen over de afgelopen zeven
maanden. Er is een voorstel gedaan om de maanden januari en februari kwijt te
schelden.

Wmo en leerlingen vervoer
Anja van Dam heeft deelgenomen aan het klankbordgroep overleg.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
In de reactie op het advies beleidsvisie armoede en schulden heeft het college
erkend dat er niet voldoende bekendheid is over onafhankelijke cliëntondersteuning.
Er zal een tekstvoorstel worden gedeeld met de participatieraad door de
beleidsadviseur. Dit voorstel zal opgenomen worden in de brieven aan o.a. de
cliënten.

Communicatie
De vertaling van de nieuwe website naar B1-niveau zal op korte termijn opgepakt
worden. De verwachting is dat de website in januari 2021 live kan gaan. De website
zal zoveel mogelijk het toegankelijkheidprotocol benaderen. Ook zal er een intranet
omgeving voor de leden komen. In de vergadering van januari zal er een presentatie
gegeven worden tijdens de vergadering.

Jeugd
Het ongevraagde advies en de reactie op het advies “maatregelen jeugd en wmo” is
gedeeld met de leden van de participatieraad. Meerdere leden van de
participatieraad hebben als toehoorder deelgenomen aan de collegevergadering.
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Regionale beleidskaders wet inburgering
Het advies over de nieuwe Wet Inburgering is gedeeld met de participatieraad en
verzonden naar de het college en Daphne Hofman (beleidsadviseur)

Participatiebedrijf
De werkgroep heeft a.s. donderdag een overleg met Annemiek van Outvorst (Snr.
Beleidsadviseur). Als naar aanleiding van dit gesprek een advies geschreven dient
te worden zal dit opgepakt worden door de werkgroep.

Participatieprijs
In de vergadering van 1 december zal Samet Sari op dit onderwerp terugkomen.

Lage basisvaardigheden beroepsonderwijs
Er is een conceptadvies opgesteld dat nog besproken zal worden met de werkgroep.
De werkgroep bestaat uit leden van de participatieraad en leden van de adviesraad
sociaal domein Zandvoort. Het advies zal op korte termijn verzonden gaan worden.

Toegankelijkheid
Het ongevraagde advies over Haarlem toegankelijke stad is verzonden naar het
college en de gemeenteraad.

Armoede en Schulden
De reactie op het advies beleidsvisie armoede en schulden is ontvangen. Over de
vervolg ontwikkelingen is meer te lezen in dit verslag bij onafhankelijke
cliëntondersteuning.

GGZ
Frits de Vries en Petra Nuyens hebben met Nina Kienhuis (beleidsadviseur) een
digitaal overleg gehad over GGZ-cliënten die moeilijk benaderbaar zijn. De
aanbevelingen die gedaan zijn worden door Nina Kienhuis (beleidsadviseur)
opgenomen in de evaluatie.

8. Rondvraag en sluiting
De vervanger van David Wessel (beleidsadviseur diversiteit) is Nynke Weinreich.
De werkgroep diversiteit en de werkgroep regenboogbeleid zullen elkaar meer
opzoeken bij diversiteitsvraagstukken.
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ACTIELIJST vanaf 06-10-2020
Nr. Datum Onderwerp Actiehouder Deadline SvZ
1 06-10-2020 Benoeming Annette, Gamze en

Richard
Noor Oktober 2020 Loopt behandeling 11

november
2 06-10-2020 Instellen werkgroepen

- Participatiebedrijf
- Nw wet inburgering
- Lage basisvaardigheden

beroepsonderwijs
- Participatieprijs 2020

Andre/Noor Oktober 2020 Afgehandeld

3 06-10-2020 Conceptadvies opstellen nw wet
inburgering

Werkgroep
(nog in te stellen)

29 oktober
2020

Afgehandeld

4 06-10-2020 Publiceren definitieve verslagen 2
juli en 1 september

Noor/Danny Oktober 2020 Afgehandeld

5 06-10-2020 Uitnodiging verzenden afscheid
Ruth, Saskia en Gert Jan

Tineke Oktober 2020 Uitgesteld

6 06-10-2020 Voorstel aanpak
netwerkconferentie 2020 delen
met de participatieraad

Tineke/werkgroep
Netwerkconferentie

Oktober 2020 1 december 2020

7 06-10-2020 Voorstellen organiseren
presentaties delen met de
participatieraad

Noor Oktober 2020 Afgehandeld

8 06-10-2020 Verslag trainingsdag 2019 delen
met de participatieraad

Noor Oktober 2020 Afgehandeld

9 06-10-2020 Update websitevoorstel delen
met participatieraad

Danny Oktober 2020 Afgehandeld

10 06-10-2020 Communicatie stappenplan delen
met participatieraad en in
vergadering van 3 november
bespreken

Werkgroep
communicatie

Oktober
2020/3
november
2020

Afgehandeld is actielijst
werkgroep geworden.

11 06-10-2020 Herschrijven website tekst naar
B1 niveau. Danny zal externe
partijen benaderen.

Danny 3 november
2020

Loopt

12 06-10-2020 Tijdspad informatienota
bezuinigingen Jeugd en wmo
delen met werkgroep Jeugd

Noor Oktober 2020 Afgehandeld

13 03-11-2020 Vergaderschema 2021 aanpassen
datum 11 mei en delen meet P-
raad

Noor Begin
November

14 03-11-2020 Nieuwe datum trainingsmiddag
Q1 2021

Noor November Loopt

15 03-11-2020 Advies bij evaluatie Nieuwe
Democratie als de volgende
coalitieperiode start.

Andre/Noor

16 03-11-2020 Toelichting participatieprijs
tijdens vergadering 1 december
2020

Noor November

17 03-11-2020 Presentatieoverzicht aanpassen
toevoegen advies datum en
behandeldatum
collega/gemeenteraad

Noor November


