Verslag 2 maart 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, Petra Nuyens,
Tineke Tjalma, Noor Kraaijeveld

1.
Opening en mededelingen
Andre Jurjus (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Heske
Pohlmann (communicatieadviseur) zal rond 21:00 uur aansluiten bij deze vergadering
om een presentatie te verzorgen over het bestuurlijke proces binnen de gemeente
Haarlem.
Mededelingen
Petra Nuyens (lid) deelt mede besloten te hebben haar lidmaatschap bij de
Participatieraad eerder te stoppen. Haar herstel van corona heeft meer tijd nodig
waardoor Petra zich niet volledig kan inzetten voor de Participatieraad. Petra stopt
per direct in plaats van per september 2021.
Gamze Köse (lid) geeft aan dat ze haar studie en haar rol als lid van de
Participatieraad niet goed met elkaar kan combineren waardoor ze zich niet
volledig naar wens kan inzetten. Gamze heeft besloten haar lidmaatschap per
direct op te zeggen.
Irene van der Snee (lid) vraagt aandacht voor financiële mishandeling bij ouderen.
Jaarlijks worden kwetsbare ouderen slachtoffer van financiële uitbuiting en
mishandeling. Besloten is dat Irene van der Snee, Lisan Oostdam, Ineke Verburg en
Frits de Vries samen een werkgroep vormen om dit onderwerp te gaan
onderzoeken en mogelijk een ongevraagd advies op te gaan stellen. Er zal een
gesprek worden gepland met de betreffende beleidsadviseur.
De tekst over toegankelijkheid op de website van de Participatieraad zal aangepast
worden. De term gehandicapten zal vervangen worden naar mensen met een
beperking. Besloten is dat teksten die op de website van de Participatieraad
worden geplaatst eerst beoordeeld worden door de werkgroep communicatie.
2.
Verslag 2 februari 2021
Het verslag van 2 februari jl. is vastgesteld.
3.
Terugkoppeling Agendaoverleg en Periodiekoverleg
Na het zomerreces zal het onderwerp diversiteit binnen de gemeente weer
worden opgepakt. Momenteel is er niet voldoende capaciteit beschikbaar binnen
de gemeente voor dit onderwerp.
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Er is behoefte aan een toelichting op de verwervingsstrategie huishoudelijke
ondersteuning. Deze week zal de beleidsnota over de verwervingsstrategie
gedeeld worden met de Participatieraad en er zal contact opgenomen worden met
Pieter Paardekoper (beleidsadviseur) om een bijeenkomst te organiseren.
4.
Terugkoppeling Trainingsmiddag Participatieraad
Er zijn mooie thema’s voor 2021 ontstaan tijdens de trainingmiddag die op 20
februari heeft plaatsgevonden. Er zal nog een keuze gemaakt moet gaan worden
welke thema’s in 2021 zullen worden ingezet. Daarnaast zullen er stappen
gemaakt moeten gaan worden in het vormgeven van de werkgroepen in clusters.
Er zal een vervolgsessie gepland gaan worden met de Koepel om o.a. de thema’s
en het clusteren van de werkgroepen met elkaar verder uit te gaan werken.
Andre Jurjus (voorzitter) zal samen met Tineke Tjalma (lid), Ineke Verburg (lid) en
Irene van der Snee (lid) met Petra van der Horst van de Koepel (trainer/coach) in
gesprek gaan om een programma voor deze vervolgsessie op te gaan zetten.
Alle leden van de Participatieraad leveren deze week hun ideeën en suggesties aan
voor de vervolgsessie zodat deze in het gesprek meegenomen kunnen worden.
5.
Participatieprijs 2020/2021
De geplande datum in april voor de Participatieprijs uitreiking is uitgesteld naar 31
mei 2021 van 16:30 tot 18:00 uur. Er is extra budget aangevraagd bij Hans Redeker
(lid/penningmeester) van 995,00 euro naast een geldbedrag van 1.500 euro voor
de prijzen. Dit extra budget is voor de wisseltrofee en de aanmoedigingstrofeeën.
De winnaar van de participatieprijs zal een geldbedrag van 1.000 euro ontvangen
en de wisseltrofee. Daarnaast wordt er een aanmoedigingsprijs en een
publieksprijs uitgereikt. Elk van € 250 euro en een trofee. De wisseltrofee kan
meerdere jaren worden ingezet. Er zal een publicatie komen in het Haarlems
Dagblad over de Participatieprijs. Op Facebook zal ook een aankondiging komen
over de Participatieprijs. Er wordt nagedacht om ook een account aan te maken op
Instagram of Twitter zodat je een bredere groep kunt bereiken. Er worden posters
gemaakt die in de stad verspreid zullen worden o.a. bij de sociaal wijkteams en
buurtcentrums. Burgers kunnen via de website stemmen op de ingediende
initiatieven. De jury zal bestaan uit Andre Jurjus (voorzitter) de winnaar van de
Participatieprijs 2019 en leden van de werkgroep Participatieprijs.
6.
SvZ workshops netwerkbijeenkomst 2020/2021
Tijdens de vergadering van april zal de stand van zaken ten behoeve van de vier
workshops gedeeld worden.
7.
Concept Jaarverslag 2020
Op het eerste concept jaarverslag 2020 kunnen suggesties en aanvullingen worden
gedaan deze kunnen per mail naar Noor Kraaijeveld (secretaris) verzonden
worden.
8.
Advies Wet verplichte GGZ
Het advies is ter kennisname gedeeld.
9.
Advies opinienota regionale verwervingsstrategie jeugdhulp
Het advies is ter kennisname gedeeld.
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10.
Advies Participatiewet en giften
Het advies is ter kennisname gedeeld.
11.
Conceptadvies Cliëntervaringsonderzoek WMO 2020
De laatste zin in het advies zal weggehaald worden en de eerste zin uit een eerder
voorstel zal worden toegevoegd. Daarmee is het advies definitief en zal het advies
op woensdag 3 maart verzonden worden naar het college van B&W en de
beleidsadviseur.
12.
Terugkoppeling nieuwe Wet inburgering
De gemeente Haarlem gaat door met de voorbereidingen op de nieuwe Wet
inburgering. Het heeft voor- en nadelen dat de uitvoering een half jaar later in
werking treedt.
Nadelen:
Nieuwe inburgeraars vallen nog onder de oude uitvoeringswet.
Met ketenpartners moeten nieuwe afspraken gemaakt worden en
vertrouwen in de gemeente houden. Dit vergt veel tijd.
De nieuwe inrichting voor inburgeraars met zowel taallessen als participatieplekken gaat pas in per juli 2021.
Voordelen:
Er is meer tijd voor de aanbestedingsprocedure.
Er is meer tijd om geschikte huisvesting te vinden, nu het Ministerie heeft
aangekondigd dat de taakstelling rond huisvesting van inburgeraars verdubbeld
wordt (dit is in december bekendgemaakt). Er is nog geen zicht op de hoeveelheid
inburgeraars. Hier valt ook gezinshereniging en de groep minderjarigen onder
Sommige ketenpartners waren nog niet klaar voor de toestroom van
inburgeraars deze krijgen nu de tijd om alles op orde te hebben.
13.
Presentatie Gemeentebestuur en bestuurlijke behandeling
Heske Pohlmann (communicatieadviseur) geeft een presentatie over het gemeente
bestuur en het bestuurlijke besluitvormingsproces binnen de Gemeente Haarlem. Heske
Pohlmann stelt voor om in het najaar een uitgebreide workshop te geven aan de leden van
de Participatieraad.
De gemeente bestaat uit drie bestuursorganen:
1. De gemeenteraad heeft de rol van kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger.
De burgemeester is voorzitter bij de vergaderingen.
2. Het college van B&W heeft de rol informatie te verstrekken aan de gemeenteraad. De
burgemeester is voorzitter bij de vergaderingen.
3. De burgemeester is tevens verantwoordelijk voor de veiligheid in de stad.
De presentatie zal gedeeld worden met de leden van de Participatieraad.
14.
Rondvraag
Triple TreaT gaat activiteiten overnemen die voorheen door DOCK in Schalkwijk
werden uitgevoerd. In het agendaoverleg met wethouder Meijs zal André Jurjus
(voorzitter) navraag doen waarom de gemeente deze keuze heeft gemaakt.
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ACTIELIJST vanaf 06-10-2020
Nr. Datum
Onderwerp
15 03-11Advies bij evaluatie
2020
Nieuwe Democratie als de
volgende coalitieperiode
start.
21 02-03-21 Afspraak maken over de
vervolgsessie
trainingsmiddag
22 02-03-21 Presentatie/toelichting
Verwervingen
huishoudelijke hulp
23 02-03-21 Onderzoeken beleid
financieel misbruik bij
ouderen
24 02-03-21 Workshop bestuurlijk
proces gemeente

Actiehouder
Andre/Noor

Deadline
SvZ
2021
Volgt
(na
verkiezingen)

Noor

Maart 2021

Noor

April 2021

Noor/werkgroep

Maart 2021

Noor/Heske

Okt./Nov.
2021

