Verslag openbare vergadering
dinsdag 6 april 2021
Aanwezig:
Andre Jurjus, Hans Redeker, Tineke Tjalma, Frits de Vries, Anja van Dam, Michiel Nieuwenhuis, Lisan Oostdam, Samet
Sari, Mohamed Bouzia, Danny van Bakel, Irene van der Snee, Annette Aukema, Richard Witsiers, Ineke Verburg en
Noor Kraaijeveld

1.

Opening / mededelingen / vaststelling agenda
Andre Jurjus (voorzitter) opent de vergadering en heet Ton de Vries (toehoorder) en
Pieter Paardekoper (beleidsadviseur) welkom.

2.

Ontwikkelingen Sociaal Domein
Presentatie verwervingen huishoudelijke ondersteuning
Pieter Paardekoper (beleidsadviseur) geeft een presentatie over de verwerving
huishoudelijke ondersteuning.
Momenteel moeten mensen soms acht tot tien weken wachten voordat de huishoudelijke
ondersteuning bij de aanvrager start, dit komt door krapte op de markt. Er is een forse
stijging dit komt o.a. door een toename in GGZ en dementie gevallen. De hulp in het
huishouden heeft naast het schoonhouden ook een signalerende rol richting de
huisartsen en sociaal wijkteams. Verslavingsproblemen nemen toe waardoor vragen
steeds complexer worden, hier zal meer maatwerk aangeboden moeten worden. Door
het vervallen van de eigenbijdrage is een zichtbare toename bij de aanvraag van
eenvoudige hulp in het huishouden zichtbaar. In de toekomst kunnen alle inwoners
ondersteund worden met het beschikbare budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt.
De Centrale Raad van Beroep heeft duidelijke wettelijke kaders vastgesteld.
De Participatieraad zal een advies opstellen dit zal gedeeld worden met Pieter
Paardekoper.
Advies gezondheidsnota GGD
Het advies op de gezondheidsnota GGD is verstuurd. Mogelijk komt er nog een stuk op
de website over dit onderwerp, naast het advies dat gepubliceerd zal worden. Dit stuk
zal Richard voorbereiden.
Advies huiselijke geweld en financiële ouderen mishandeling
In 2020 is er een advies uitgebracht door de Participatieraad. Op het actieprogramma
volgt daarom geen aanvullend advies. Wel blijft de werkgroep aangesloten in de
voortgang. Lisan Oostdam (lid) sluit binnenkort aan bij een bijeenkomst die wordt
georganiseerd. Er zal nog wel aandacht gevraagd worden voor het onderwerp financiële
ouderen mishandeling door de werkgroep.
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Advies klanttevredenheidsonderzoek W&I en SMSR
Het definitieve advies is verstuurd en zal op de website geplaatst worden.
Inspraakreactie mobiliteitsbeleid
Het concept van de inspraakreactie is gedeeld met de leden van de Participatieraad.
Reacties of aanvullingen op het concept kunnen gemaild worden naar Ineke Verburg
(lid). Er zal nog een toetslijst worden toegevoegd aan de inspraakreactie. De toetslijst
zal met de leden gedeeld worden zodra deze gereed is.
RegioRijder
Er is recent een klankbordgroep vergadering geweest t.b.v. de RegioRijder. Michel
Nieuwenhuis (lid) was hier samen met Anja van Dam (lid) bij aanwezig. Michiel zal de
taak van Anja over gaan nemen.
Participatieprijs
De Participatieprijs uitreiking zal op 31 mei in de Ringvaart plaats gaan vinden.
Wethouder Meijs zal hierbij aanwezig zijn en de prijs uitreiken. De winnaar van 2019,
Thijs de Laat, is benaderd en zal ook aanwezig zijn. Mocht een fysieke bijeenkomst niet
mogelijk kunnen zijn zal er een online variant worden ingezet. Er komen publicaties in
Haarlemse kranten en het staat op de website van de Participatieraad. Er zijn posters
verzonden naar partners in de stad en de zelforganisaties zijn benaderd.
Bijeenkomst Bescherm Wonen (3 maart2021)
Beschermd wonen gaat over van regionaal georganiseerd naar lokaal georganiseerd.
Vanaf 2023 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk en krijgen dan een eigen budget. Er
zal een regionaal expertiseteam worden samengesteld. Het inkooptraject zal dit jaar
worden afgerond zodat in 2022 gestart kan worden met het uitvoeringsprogramma.
De Participatieraad zal in dit proces betrokken blijven.
3.

Verslagen
Verslag Participatieraad 2 maart 2021
Het verslag is vastgesteld.

4.

Overige punten
Vervolg trainingsmiddag
De werkgroep voor de vervolgtraining heeft een gesprek gehad met Petra van der Horst van de
Koepel. Petra van der Horst zal de training(-en) gaan verzorgen. De werkgroep heeft volgende
week een vervolggesprek met Petra van der Horst. Zodra het programma bekend is zal dit
gedeeld worden met de leden. De nieuwe leden van de Participatieraad zullen ook aansluiten bij
deze training(-en). De training zal vermoedelijk voor het zomerreces plaats gaan vinden.
Profiel werving leden
Het profiel voor de werving van vijf nieuwe leden is gedeeld en besproken tijdens de
vergadering. Bij de eisen zal toegevoegd worden dat een lid een actieve rol heeft bij het
opstellen en schrijven van adviezen. Er zal ook een goed inwerkprogramma worden opgesteld
voor de nieuwe leden.
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De advertentietekst zal gepubliceerd worden in het Haarlems Dagblad en enkele andere
Haarlemse kranten. Het profiel zal op de website van de Participatieraad geplaatst worden. Het
verschil in de uren tussen het profiel en de advertentietekst is een bewuste keuze zodat tijdens de
sollicitatiegesprekken ingegaan kan worden op de marge tussen vier en acht uur. Ook zal er na
het verstrijken van de eerste drie maanden een evaluatiegesprek gevoerd worden met de nieuwe
leden. Alle nieuwe leden zullen een buddy krijgen. Richard geeft aan nog geen buddy te hebben.
Jaarverslag
De laatste versie van het jaarverslag is besproken tijdens de vergadering. Er zal nog extra tekst
worden toegevoegd over de coronatijd waar de Participatieraad hinder van heeft gehad. De tekst
zal door Danny van Bakel (lid) in het juiste format worden gezet en door Andre Jurjus
(voorzitter) worden ondertekend.
5.

Planningen voor de komende tijd

Alle leden geven per mail hun interesse door voor onderstaande sessies die nog
georganiseerd gaan worden. Afhankelijk van de reacties zal bepaald worden of de sessie in
de vergadering van de Participatieraad of los in klein teamverband plaats zullen vinden:
- Zorgfraude
- Stichting Buurtgezin
- Mantelzorg met Tandem en gemeente
- Maatschappelijke opvang (mei/juni)
- Diversiteit (na zomerreces 2021)
6.

Rondvraag en sluiting

Het verslag van de vier thema workshops (Netwerkconferentie) zal gedeeld worden met de
leden van de Participatieraad.
Er komt een nieuwe uitnodiging voor het participeer-uurtje. De vorige keer was er te weinig
belangstelling.
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