Concept-verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem december 2019

Datum: dinsdag 3 december 2019
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Gert-Jan Ankoné, Danny van Bakel, Mohamed Bouzia, Anja
van Dam, Vincent Feith, Baukje Hegeman, Petra Nuyens, Lisan Oostdam, Hans Redeker, Samet Sari,
Ineke Verburg, Frits de Vries, Tineke Tjalma en Melanie Stroobach (ambtelijk secretaris verslag)
Afwezig: Jet Harder en Michiel Nieuwenhuis
1. Opening / vaststelling agenda / mededelingen
• Ruth heet alle aanwezigen welkom, en in het bijzonder Marten Reinstra, Thomas Hartog, Anne
Ruth Leenman en Rinske Wegener. Marten, Thomas en Anne Ruth geven een presentatie bij
agendapunt 2 en Rinske bij agendapunt 3.
2. Presentatie Toekomstbestendig & Inclusief Haarlem
Marten Reinstra, Thomas Hartog en Anne Ruth Leenman geven een presentatie over
toekomstbestendig & Inclusief Haarlem.
Tineke; heeft de gemeente ook een visie? De gemeente heeft wel een visie, maar probeert nu vooral
om de partijen aan tafel te krijgen.
Danny; is er in de omgevingsvisie rekening gehouden met groen? Ja.
Mohamed; is de gemeente al in gesprek met de bezitters van de grond? De gemeente is al in
gesprek.
Op 5 maart 2020 organiseert de gemeente een startconferentie. De Participatieraad vindt dat de
bewoners ook betrokken moeten worden. De omgevingswet bepaalt dat bij een omgevingsvisie alle
partijen moeten worden betrokken, dus ook de bewoners.
De vraag aan de Participatieraad is om mee te denken over hoe de sociale opgave vorm moet krijgen
in deze plannen en hoe de burgerinspraak vanuit het sociaal domein geborgd kan worden. Er wordt
een Klankbordgroep samengesteld om de conferentie vorm te kunnen geven en te bepalen wat er
aan de orde moet komen.
Ruth; de Participatieraad gaat zich beraden over deze vraag en komt hier nog op terug.
De Participatieraad is er unaniem over eens dat de bewoners betrokken moeten worden. Besloten
wordt dat Vincent en Gert-Jan een ongevraagd advies gaan opstellen. Zij komen met een voorstel
hoe de gemeente dit moet aanpakken en schetsen de risico’s als de gemeente besluit om bewoners
niet te betrekken. Ook wordt in het advies opgenomen dat de gemeente in gesprek moet gaan met
steden waar dit wel wordt gedaan.
Aangegeven wordt dat het gesprek met de presentatoren niet prettig is afgesloten. Ruth neemt
contact met ze op om na te praten over het effect van deze bijeenkomst en koppelt terug aan
Vincent en Gert-Jan.
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3. Presentatie blad Remind (Rinske Wegener)
Rinske Wegener geeft een presentatie over het blad Remind.
Ineke; ontbreekt eenvoudig werk? Met Jobcarving kan de functie zo omgebogen worden, dat eerst
eenvoudige klussen gedaan kunnen worden en de functie langzaam uitgebreid kan worden.
Petra; als er een baan gevonden is dan wordt er vanuit de werkgever vaak nog begeleiding gevraagd.
De werkgever betaalt deze begeleiding niet. Er moet nazorg komen en de mogelijkheden moeten
besproken worden. Er is Jobcoaching beschikbaar. Dit onderwerp komt aan bod in het magazine
Remind.
Vincent; goed initiatief. Ziet er goed uit en hij gaat het zeker lezen. Rinske merkt nog op dat het blad
is ontworpen en gedrukt door MEO. We worden graag op ,de hoogte gehouden van de voortgang
van dit project.
4. Conceptverslag november 2019
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
n.a.v.
Punt 10; Lisan heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep Debatavond Pletterij. Zij is trekker
geworden van de werkgroep Werkprocessen;
Actielijst 11-04; er is een reactie op de brief ontvangen. De klankbordgroep Leerlingenvervoer vindt
het jammer dat de Participatieraad zich heeft afgemeld. Er is half januari nog een gesprek
georganiseerd door de klankbordgroep, waarvoor ook de betrokken ambtenaren van de gemeente
Haarlem zijn uitgenodigd. Hans en Anja hebben de uitnodiging geaccepteerd en Ruth is ook
uitgenodigd;
11-07; de stukken ontwikkeling sociaal domein en toekenning subsidie sociale basis 2010 worden
nogmaals door Baukje toegestuurd. Gert-Jan roept op om naar de stukken te kijken en uiterlijk
dinsdag 10 december 2019 een reactie te sturen naar Ruth. Ruth komt met een voorstel.
5. Nabespreking training 16 november jl.
Het verslag is gemaakt door Tineke. De werkgroep bestaat uit Ineke, Vincent, Tineke en Lisan
(trekker). Het voorstel komt in maart 2020 op de agenda.
Mohamed en Ruth hebben een gesprek over de verharding van de samenleving. De tijdlijn moet
opgenomen worden in de actielijst.
Het inwerkprogramma is doorgestuurd. Reacties kunnen voor dinsdag 10 december doorgestuurd
worden naar Ruth. De volgende vergadering komt dit punt op de agenda.
6. Voorstel vervolg conferentie Mensen met Verward Gedrag
Tineke geeft een toelichting op het voorstel.
Petra; in een nieuwsbrief stond een stuk over wijken in Haarlem. Er zijn ook wijken met minder
cohesie. Verzoek van Tineke om nieuwsbrief door te sturen. Petra stuurt de nieuwsbrief door. Het
voorstel komt in januari terug op de agenda.
7. Terugblik Participatieprijs
Het was een goede bijeenkomst met veel enthousiaste mensen. Ook was er goede media aandacht.
Complimenten voor de organisatie.
Het voorstel van SMAAK is om nog iets te doen met deze projecten. De genomineerde projecten
komen op de website. Danny, Lisan en Petra leveren de plaatjes en teksten voor volgende week
donderdag aan bij Vincent, zodat hij dit op de website kan zetten.
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8. Terugkoppeling evaluatiegesprekken
De Participatieraad is een gemotiveerde en energieke club. Er wordt goed samengewerkt. Er moet
wel beter gewerkt worden aan de introductie van nieuwe leden.
De volgende gesprekken worden in september 2020 gevoerd. De langstzittende leden worden alvast
gevraagd of zij nog een termijn willen blijven zitten.
Evaluatie voorzitter; Gert-Jan en Petra hebben de tips en tops teruggekoppeld aan Ruth. Zij probeert
daar wat mee te doen.

9. Reactie op Informatienota versterking van de sturing in het sociaal domein
Zie agendapunt 4.

10. Voorstel vergaderschema 2020
Het voorstel is v.k.a. aangenomen.
11. Stand van zaken werkgroepen/w.v.t.t.k
a. Werkgroep Jeugd; Tineke; de werkgroep begint vorm te krijgen. Er is een structurele afspraak
ingepland met de beleidsambtenaren over de uitvoeringsnotitie Jeugdbeleid. De gemeente gaat
bestanden koppelen om kwetsbare jongeren in beeld te krijgen. De Participatieraad wordt
hierover geïnformeerd. De afspraak van aankomende vrijdag is gecanceld en wordt verzet naar
januari;
b. Geweld hoort Nergens Thuis; deze week overleg gehad met Lida Hoek. Lida heeft thema’s
verzameld en hierover meegedacht. Lida stelt een concept visie op. Hans vraagt of wij betrokken
worden bij de visie. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd. Het is handig dat de werkgroep
bijhoudt wat is geadviseerd en verwerkt in de visie;
c. Leesteam brieven sociaal domein – Ineke, Michiel en Danny hebben de brieven ontvangen en
een reactie gegeven. Zij zijn ook naar een bijeenkomst geweest over het leesbaar maken van alle
brieven van de gemeente Haarlem vanuit sociaal domein. Eind december moeten alle brieven
aangepast zijn;
d. agenda-overleg wethouder;
de volgende punten zijn besproken: stvza Ombudsfunctie, Training Participatieraad wo.
Nieuwe democratie (Angelina Scalzo uitnodigen) en werkwijze ambtenaren, terugblik
conferentie, uitreiking Participatieprijs, Informatienota sturing in het Sociaal Domein.
12. Rondvraag en sluiting
• Frits is vandaag naar de netwerkbijeenkomst Gelijk is Gelijk geweest;
• Ineke was naar de Dag van de mantelzorger op 11 november. Er was ook een tafel van de
Participatieraad. Veel mensen wisten niet van het bestaan af van de Participatieraad.
• Petra is door de Dusty Foundation uitgenodigd voor een bijeenkomst op 17 december;
• Baukje houdt zich bezig met het verbeteren van de communicatie richting inwoners. Een extern
bureau gaat het proces in kaart brengen hoe de inwoners zoeken naar informatie. Er wordt een
team samengesteld om mee te denken. Danny meldt zich hiervoor aan;
• Ruth heeft een presentatie gehouden bij een bijeenkomst georganiseerd door de Koepel van
adviesraden.
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Actielijst
Nummer

Actie

Wie

datum

05-01

De afspraak over “afhandeling
ongevraagd advies aan
gemeenteraad/Sociale Basis” met
het Seniorenconvent wordt
ingepland op 16 december 2019.
D66, Hop Haarlem en Actiepartij
Haarlem zijn aanwezig.

Ruth, Gert-Jan

16 december
2019

09-04

Vergaderen in de stad. Samet
organiseert de vergadering van
februari in de Selimye moskee

Samet

Februari 2020

11-01

evaluatie voorstel communicatie
en dan plan hoe verder

Vincent en Danny

Februari 2020

11-02

Schrijven advies onafhankelijk
Client Ondersteuning

Werkgroep (Vincent, Gert-Jan,
Petra en Ruth)

Januari 2020

11-03

Opvragen planning
Maatschappelijk Opvang en
Vrouwenopvang

Ruth en Lisan

Januari 2020

11-05

Inplannen afspraak over
debatavond Pletterij; voorstel op
agenda. Vincent trekker

Vincent (werkgroep: Vincent
en Ruth)

Januari 2020

11-06

Aanpassen tekst werving nieuwe
leden

Ruth

Januari 2020

12-01

Voorstel ontwikkeling sociaal
domein en toekenning subsidie
sociale basis 2010

Ruth

Januari 2020

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Sociale basis

Jan Willem Ducker

Januari 2020

Proeftuinen Wmo

Simone Leensen

februari 2020
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