Verslag 2 februari 2021
Aanwezig:
Andre Jurjus, Hans Redeker, Frits de Vries, Danny van Bakel, Anja van Dam, Michiel
Nieuwenhuis, Lisan Oostdam, Samet Sari, Mohamed Bouzia, Irene van der Snee,
Annette Aukema, Gamze Köse, Richard Witsiers, Ineke Verburg, Noor Kraaijeveld
Afwezig:
Petra Nuyens, Tineke Tjalma

1.
Opening/mededelingen
Andre Jurjus (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Esmé
van Wijk(beleidsadviseur) is vanavond aanwezig om een presentatie te geven over
de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
Mededelingen
Op 16 februari zal er weer een participeer-uurtje zijn vanaf 19:30 uur. De
uitnodiging zal deze week verzonden worden naar de leden.
Als er behoefte aan is kan er een wandeling georganiseerd worden in de Hout
zodat we fysiek met elkaar in gesprek kunnen gaan op gepaste afstand.
In de vergadering van 2 maart 2021 zal een presentatie gegeven worden door
Heske Pohlmann (communicatieadviseur) over het gemeentebestuur en de
bestuurlijke besluitvorming.
Er zal telefonisch contact worden opgenomen met stichting Somaliërs Haarlem
en Omgeving om de voorbereidingen voor een te houden werkbezoek verder te
bespreken.
De COVID-19 vaccinatielocatie voor de regio Kennemerland is door de GGD
vastgesteld. De vaccinatielocatie Schiphol is voor veel ouderen uit de regio
Kennemerland een behoorlijk bezwaar. Mensen met een wmo-indicatie of
die vallen onder de doelgroep van de RegioRijder mogen gebruik maken van
vervoer naar de vaccinatielocatie. Er is mogelijk sprake van een verspoeling.
Komende donderdag zal dit behandeld worden in de commissievergadering.
2.
Presentatie Wet verplichte GGZ
Esmé van Wijk (beleidsadviseur) geeft een presentatie over de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
De gemeente heeft een belangrijke rol in de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg. De rechter heeft de bevoegdheid om een zorgmachtiging voor
verplichte zorg af te geven. De burgemeester van de gemeente Haarlem heeft de
taak gekregen een crisismaatregel op te leggen. Hiervoor moet de burgemeester/
de gemeente de betrokkenen eerst horen. In Haarlem doet de burgemeester dit
zelf. Er zijn sinds de invoering van de Wvggz 250 crisismaatregelen opgelegd
waarvan 218 keer is gehoord.
De Participatieraad zal een reactie/advies opstellen over de Wvggz, deze zal rond
22 februari gedeeld worden met Esmé van Wijk (beleidsadviseur).
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3.
Verslag 5 januari 2021 en aangepast verslag 1 december 2020
De verslagen van 1 december en 5 januari jl. zijn vastgesteld. Bieden verslagen
zullen op de website van de Participatieraad worden gepubliceerd.
4.

Terugkoppeling Agendaoverleg en Periodiekoverleg

Agendaoverleg:
Toeslagenaffaire
De gemeente heeft een oproep gedaan aan de inwoners in Haarlem om zich te
melden als met betrokken is bij de toeslagenaffaire. Deze oproep is gedaan omdat
de belastingdienst om privacy redenen geen informatie met de gemeente mag
delen. Het aantal binnengekomen meldingen van inwoners is inmiddels opgelopen
naar 150.
5.
Trainingsmiddag Participatieraad
De trainingsmiddag van zaterdag 20 februari zal online via Zoom worden
gehouden. Helaas is het nog niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Het
programma zal nog iets aangepast worden en met alle leden gedeeld worden.
6.
Participatieprijs 2020/2021
Er is een aanmeldformulier beschikbaar dat op de website van de Participatieraad
gepubliceerd kan worden. Ook het stemmen kan online plaatsvinden. Het
persbericht en de website tekst over de Participatieprijs ligt ter beoordeling bij een
communicatieadviseur van de gemeente. Annette Aukema (lid) zal op de dag zelf
de rol van dagvoorzitter op zich nemen. De locatie moet nog bepaald worden er
zijn een aantal offertes opgevraagd.
Er is een offerte opgevraagd voor een wisseltrofee en een tweede en derde prijs.
De meerderheid van de Participatieraad heeft de voorkeur om een wisseltrofee en
een aanmoedigingsprijs te hanteren.
Daarnaast zal een alternatief op papier gezet worden hoe de organisatie van de
participatieprijs er uit zal zien als er niet fysiek bijeengekomen kan worden. Er zal
een stappenplan gedeeld worden in de volgende vergadering.
7.
SvZ workshops netwerkbijeenkomst 2020/2021
Workshop Diversiteit
Richard Witsiers (lid) zal deelnemen aan de werkgroep diversiteit. De werkgroep
bestaat nu uit de volgende leden Mohamed Bouzia, Samet Sari en Richard
Witsiers. Er zal een onderwerp uitgekozen worden dat verder uitgewerkt gaat
worden voor de workshop.
Offerte Stichting Stadsgesprekken
De offerte van stichting Stadsgesprek is ter kennisname toegevoegd aan de
agenda. Er is besloten dat voor de werkgroepen met een vastgesteld budget het
mandaat over dat budget heeft. Als er meer budget nodig is dan het vastgestelde
budget dan wordt contact met Hans Redeker (lid) opgenomen over een mogelijk
budgetverhoging. Als er geen mandaat is in een werkgroep dan wordt een offerte
eerst in de volledige Participatiedraad gedeeld.
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8.
Jaarplan 2021 definitief/Jaarverslag 2020
Het jaarplan 2021 is vastgesteld en zal ingediend worden bij het college van B&W.
Het jaarverslag 2020 zal tijdens de vergadering van maart in concept behandeld
worden. Een overzicht van de uitgaves 2020 zal opgevraagd worden bij de
administratie van de gemeente en gedeeld worden met Hans Redeker (lid).
9.
Advies Woonvisie
De inspraakreactie van de Participatieraad op de woonvisie 2021-2025 is
verzonden en ter kennisname toegevoegd aan de stukken van deze vergadering.
Door de tijdsdruk kon het advies niet eerst in concept met alle leden van de
Participatieraad gedeeld worden. De woonvisie zal op 16 februari behandeld
worden. Na 16 februari zullen alle ontvangen inspraakreacties beantwoord
worden en zal gecommuniceerd worden hoe de behandeling verder zal gaan
verlopen. Er wordt aandacht gevraagd in het vervolgtraject op de woonvisie de
kwetsbare groepen nader te definiëren.
10.
Advies Opinienota Gewoon in de wijk
Het advies op de opinienota Gewoon in de wijk is vanmiddag verzonden naar alle
leden van de Participatieraad. Er volgt nog een reactie/aanbeveling op de Evaluatie
sociaal wijkteam. Het advies zal morgen naar het college van B&W en de
beleidsadviseur verzonden worden. De behandeling is op 10 februari in een extra
commissie samenleving.
11.
Overzicht bijeenkomsten/werksessies Sociaal Domein
Op 3 maart 2021 zal er een bijeenkomst voor de regionale adviesraden en
participatieraden georganiseerd worden over de doordecentralisatie beschermd
wonen. Ineke Verburg, Anja van Dam en Irene van de Snee (leden) zullen aan deze
bijeenkomst deelnemen.
12.
Planning presentaties op vergaderingen of in werkgroepen
Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis (22 februari, losse sessie)
Gemeentebestuur en bestuurlijke behandeling (3 maart)
Beschermd wonen (3 maart, losse sessie)
Verwervingsstrategie Jeugd (maart, losse sessie)
Respijtzorg/Mantelzorg (april)
Maatschappelijke opvang (mei)
Diversiteit (najaar 2021)
13.
Stand van zaken werkgroepen
Wmo-aanvragen
In de komende commissievergadering worden de cijfers over de wachttijden en
wmo-aanvragen van november 2020 behandeld. Op kwartaalbasis zal de
commissie over de wachttijden en wmo-aanvragen geïnformeerd gaan worden.
De cijfers worden ook gedeeld met de Participatieraad.
Vanaf februari 2021 verlopen wmo-aanvragen via de sociaal wijkteams.
Communicatie
Danny van Bakkel (lid) heeft website teksten opgesteld voor de nieuwe website
van de Participatieraad. Deze teksten worden momenteel door een
communicatieadviseur van de gemeente beoordeeld op B1-niveau. Hierna zullen
de nieuwe teksten op de website worden geplaatst.
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Toegankelijkheid
Frits de Vries (lid) en Koos Pelsser (extern adviseur van de werkgroep toegankelijkheid)
schrijven een tekst over toegankelijkheid voor de website van de Participatieraad.
Diversiteit
In het periodiek overleg met de beleidsambtenaren en het agendaoverleg van de
wethouder zal aandacht gevraagd worden voor het onderwerp Diversiteit binnen
de gemeente. Hier wordt in de volgende vergadering op terug gekomen.
8. Rondvraag en sluiting
Ton de Vries (toehoorder) vraagt aandacht voor de zichtbaarheid van de
kwetsbare burgers in Haarlem. Andre Jurjus (voorzitter) meldt dat dit onderwerp
tijdens de trainingsmiddag op 20 februari a.s. aanbod zal komen.

ACTIELIJST vanaf 06-10-2020
Nr. Datum
Onderwerp
5
06-10Uitnodiging verzenden
2020
afscheid Ruth, Saskia en
Gert Jan
15 03-11Advies bij evaluatie
2020
Nieuwe Democratie als de
volgende coalitieperiode
start.
20 01-12Evaluatie duidelijke taal.
2020
Pictogrammen toevoegen
in communicatie
21 05-01SvZ opvragen bij Daphne
2021
Hofman t.b.v. Wet
inburgering

Actiehouder
Tineke

Deadline
Oktober
2020

SvZ
Uitgesteld

Andre/Noor

2021 (na
Volgt
verkiezingen)

Marjan
Beneker/Noor

December
2020

Annette

Januari
2021

