Definitief verslag.
Dinsdag 7 september 19.30 uur tot 22.00 uur
Vergadering Participatieraad Haarlem, in de Raadszaal.
0.

Opening / mededelingen / vaststelling agenda
De vergadering wordt geopend.

1.

Stand van zaken Gewoon in de Wijk
Presentatie en vragen Jan Willem Duker (programma manager MO), Judith den Hartog
(Beleidsadviseur MO).
Stand van zaken.
Collegebesluit is genomen over de scope en de perceel indeling. Welke dienstverlening we
vragen en welke kwaliteitseisen staan in het definitieve aanbestedingsdocument.
De presentatie wordt met verslag meegestuurd.
Tijdens de presentatie zijn door de Participatieraad diverse opmerkingen gemaakt
1. Waar ga je als inwoner heen en waarom vindt men elkaar nu niet?
2. SWT is in 2013 ingesteld en nu zal alles weer verdwijnen?
3. Cliënt heeft met ambulante begeleider band opgebouwd. Het is erg als deze wegvalt.
4. Wat gebeurt er met Onafhankelijke Cliëntondersteuning?
Dit gaat niet mee in de aanbesteding. Het blijft apart stedelijk aanbod en er wordt nauw
samengewerkt met samenwerkingsverband. Het sluit aan op het Koploperstraject.
5. Er wordt nagedacht over het vormen van een klankboordgroep van inwoners van
Haarlem. Jan Willem ontvangt graag tips over hoe te komen tot een representatieve
groep.
6. Er voor zorgen dat aanbieders op maat zorg kunnen leveren.
Ineke, Nora en Richard geven in de volgende vergadering een uitleg waar Gewoon in de
Wijk over gaat.

2.

Verslagen
Concept-verslag Participatieraad 6 juli 2021
Verlag wordt vastgesteld
Concept Verslag Periodiekoverleg 7 juli 2021 (
Alex, Ingrid en de drie trekker van de werkgroepen gaan participeren in dit overleg. Dit zijn
dus Tineke, Annet en Irene.
1. Ingrid vraagt Schalkwijks Preventieakkoord op.
2. Ingrid en Alex kijken of we nu vinden dat de belangrijke ambtenaren waar we contact
mee hebben in dit overleg zitten.

3. Verzonden adviezen.
Advies Participatieraad Omgevingsvisie.
Advies Participatieraad Onafhankelijke Cliëntondersteuning.
Van beide adviezen krijgen we reactie van College.
4. Participatieraad. Interne stand van zaken.
- Werkgroepen
Deze zijn gevormd. Zie definitieve overzicht van de werkgroepen.
- Buddy’s
Diegene die een buddy willen hebben er eentje geregeld.
- Financiën
Bij verhindering s.v.p. afmelden per e-mail participatieraad@haarlem.nl

-

-

Dit jaar blijken we niet binnen het budget uit te komen. Dit betekent dat we ons geen
ongeplande uitgaven kunnen veroorloven. Dus grote uitgaven moeten eerst gemeld worden
bij voorzitter en secretaris
Voorstel werving voorzitter en twee nieuwe leden
Verordening artikel 12. Huishoudelijk reglement artikel 4.
1. Alex , Annette en Tineke hebben de vorige procedure geëvalueerd.
2. Werven voor twee nieuwe leden en een voorzitter. Sollicitanten vragen of we ze in
portefeuille mogen houden. Voor als er iemand er onverwacht mee stopt.
3. Volgende vergadering profielen en procedure bespreken. Nagaan wie er in de
sollicitatiecommissie moeten zitten. Een extern adviseur hebben we niet meer nodig.
Wel externe in commissie overeenkomstig verordening.
4. Van belang dat er vertrouwen aan de commissie wordt gegeven en dat in beslotenheid
gebeurt.
Themabijeenkomsten: vervolg
Aan Stadsgesprekken wordt gevraagd om een blauwdruk van deze bijeenkomsten op
papier te zetten. We zijn enthousiast over het concept. Vanwege de kosten en de
tijdsinvestering worden 2 themasessies naar volgend jaar geschoven. Alex overlegt met
Stadsgesprekken. Tineke maakt document “Standaard opzet + learnings voor toekomst”.
In 2022 wordt er een themasessie georganiseerd door iedere werkgroep.

5. Concept Advies Regionale werving Jeugdhulp
Stand van zaken
De nota is al besproken in de commissie Samenleving. Dus nu wordt het advies
tegelijkertijd doorgestuurd naar college van B&W en de Raad. Ingrid stuurt het advies op.
Adviezen in de maak of op de agenda ( toegevoegd agendapunt)
We kijken of we van toegevoegd waarde kunnen zijn.
1. De nota over de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp komt 15 september binnen.
Werkgroep Jeugd Onderwijs en Sport maken het advies.
2. Een ongevraagd advies over de rol van zelforganisaties en migranten organisaties. Dit
naar aanleiding van de 2e themasessie. Gert Jan van Stadsgesprekken maakt een
voorzet en Richard en Mohammed maken het advies. Belangrijk om cliënt organisaties
erbij te vragen.
3. Bestrijding discriminatie. Er is een Memo van Marion Thijsen binnen gekomen. Er zijn
extra gelden beschikbaar gesteld naar aanleiding van toeslagen affaire. Discriminatie
bureau gaat er voorstel voor maken. De vraag is wat is een goede besteding. Vanuit
Werkgroep JOS staat er een afspraak.
4. Vanuit werkgroep jeugd vindt er een gesprek met Daphne Hoffman plaats over de
nieuwe wet Inburgering die er aan komt
5. Geactualiseerde regels terugvordering en verhaal. Komt nog.
6. Samen met de notulen stuurt Ingrid overzicht van de adviezen/brieven die de
Participatieraad in 2020 en 2021 heeft uitgebracht.
Termijnen
In de Verordening en Huishoudelijk reglement worden er termijnen genoemd voor een
reactie. Het is van belang om met ambtenaar af te stemmen of de termijn waarin het advies
gemaakt moet worden haalbaar is.
Ongevraagd advies.
Landelijk is de trend zo dat er steeds meer ongevraagde adviezen komen. Het eerste uur
van de vergadering van de Participatieraad van 5 oktober staat op de agenda een
brainstorm over mogelijke onderwerpen voor ongevraagde adviezen.
De criteria zijn vastgesteld in de training. De onderwerpen kunnen een basis vormen voor
de jaaragenda.
Vorm
Het advies Regionale werving Jeugdhulp is een voorbeeld hoe een advies er uit kan zien.
Dit is ook besproken in de training.
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Rondvraag en sluiting
Website.
Alex wil dat de website bijgewerkt wordt. Aan iedereen de vraag om naar de foto te kijken
en stukje. Nieuwe mensen zeker. Ingrid en Danny werken dan de website bij.
Openbaarheid beslotenheid vergadering
De openbaarheid van de vergadering van de Participatieraad botst met de vertrouwelijkheid
van de notities en adviezen die we bespreken. Ingrid bespreekt in Periodiek Overleg en
kijkt er verder naar.
Trekker werkgroep Zorgen, Wonen en Welzijn
Alex gaat deze groep trekken.
Contacten
De werkgroepen gaan inventariseren welk netwerk de deelnemers hebben en/of men zijn
/haar netwerk wil uitbreiden.
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