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

Datum: dinsdag 5 november 2019
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Gert-Jan Ankoné, Danny van Bakel, Mohamed Bouzia, Anja
van Dam, Vincent Feith, Michiel Nieuwenhuis, Petra Nuyens, Lisan Oostdam, Hans Redeker, Samet
Sari, Ineke Verburg, Frits de Vries, Tineke Tjalma en Melanie Stroobach (ambtelijk secretaris verslag)
Afwezig: Behy Chegini en Jet Harder
1. Opening / vaststelling agenda / mededelingen
• Ruth heet alle aanwezigen welkom, en in het bijzonder Marjolein van Haaften van Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland. Marjolein geeft een presentatie bij agendapunt 2;
• Ruth deelt mee dat er een inhoudelijke vervanger voor Saskia komt. Ruth en Gert-Jan hebben
morgen een gesprek met haar. Melanie blijft de ondersteuning van de vergaderingen doen;
• Na afloop van deze vergadering wordt in beslotenheid vergaderd over het functioneren van
Ruth.
2. Presentatie Pink Panel door Marjolein van Haaften
Marjolein van Haaften geeft een presentatie over Pink Panel.
Lisan vraagt hoe de doelgroepen zijn bereikt. Er is een mail gestuurd is, sociale media is ingezet en er
is actief geworven door gemeenten;
Frits vraagt of er ook scholen bezocht zijn. Dit onderzoek richt zich op personen van 18 jaar en ouder.
De GGD doet onderzoek onder jongeren. Dit onderzoek heet Emovo;
Michiel vraagt hoe deze cijfers zich verhouden met de landelijke cijfers. Er zijn geen landelijke cijfers
beschikbaar. Er is wel een onderzoek geweest in Utrecht. Deze cijfers komen redelijk overeen met de
cijfers van Kennemerland;
Michiel vraagt of er mensen zijn die nu anders antwoorden dan vier jaar terug. Dit is niet te matchen;
Michiel vraagt wat de reden is dat mensen dit jaar meedoen. Er zijn twee groepen die meedoen - of
mensen die heel positief of heel negatief zijn. Daar wordt rekening mee gehouden bij het trekken van
conclusies;
Lisan vraagt wat er gebeurt als er een melding van geweld binnenkomt. Dat is afhankelijk van de
melding. Soms wordt de melder doorgestuurd naar de politie. Er wordt wel goed gekeken naar wat
de melder zelf wil;
Petra vraagt welke prioriteit deze meldingen hebben bij de politie. Zij merkt op dat aangiften nu vaak
lang blijven liggen. De dader moet bekend zijn om actie te kunnen ondernemen, zodat de wijkagent
in gesprek kan gaan.
Vincent heeft zich als getuige gemeld bij de politie, maar geen terugkoppeling gehad. Hij vraagt zich
af hoeveel nut het heeft om een melding te doen. Hij neemt zelf contact op met de politie om te
vragen wat de stand van zaken is;
Petra vraagt wat er gedaan wordt met deze uitkomsten. De uitkomsten worden gepresenteerd en
daar moeten dan plannen mee gemaakt worden. De uitkomsten moeten uiteindelijk terug te vinden
zijn in het Regenboogplan;
Frits geeft als tip om het Digipanel weer eens te benaderen voor een onderzoek. Het laatste
onderzoek was in 2016 en stond in het teken van acceptatie LHBT’s;
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Marjolein vraagt wat de Participatieraad gaat doen na deze presentatie. Petra zit als
vertegenwoordiger in het Regenboogoverleg. Er is nu nog geen aanleiding om iets te gaan doen met
de uitkomsten, maar als er advies wordt gevraagd dan wordt hierop gereageerd;
Petra vraagt of het mogelijk is om het Regenboogplan vooraf in te zien, zodat advies nog mogelijk is.
Marjolein neemt dit mee;
Frits geeft aan dat er weinig ruimte is voor nieuwe initiatieven en vraagt of iedereen wel welkom is.
Marjolein neemt deze opmerking mee en komt hierop terug;
Michiel vraagt of het keurmerk Workplace pride bekend is bij Bureau Discriminatiezaken. Marjolein is
hier niet bekend mee en vraagt dit na.
3. Conceptverslag oktober 2019
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
n.a.v.
Geen opmerkingen.
4. Terugblik Conferentie Mensen met Verward Gedrag
Er wordt positief teruggekeken op de conferentie en de organisatie krijgt complimenten.
Gert-Jan vraagt of het mogelijk is om een advies te distilleren uit de inhoudelijke workshops.
Mohamed is tevreden over organisatie, maar miste de rol van de huisarts;
Vincent denkt dat er een advies kan komen over de Herstelacademie. Dit is een organisatie waar je
kan crashen en zou uitgebreid moeten worden naar andere wijken;
Frits stelt voor dat de werkgroep een advies geeft;
Ruth geeft als suggestie om het doel van de conferentie te verwerken in het filmpje. Het doel van de
conferentie was kennis geven, delen en uitwisselen om tolerantie te bewerkstelligen;
De werkgroep gaat evalueren en kijken welke vervolgstappen er zijn. De volgende vergadering komt
de werkgroep met een voorstel.
5. Uitreiking Participatieprijs 28 november 2019
De uitreiking is van 16:00-18:00 uur bij restaurant SMAAK. Er zijn 15 aanmeldingen binnengekomen.
Er is een vierkoppige jury die eerst een top 5 gaat maken. Morgen worden de aanmeldingen
bevestigd en daarna worden de uitnodigingen verstuurd. Er moet rekening worden gehouden met
het maximaal aantal (50) personen in het restaurant. De pers en de wethouder worden uitgenodigd.
6. Voorstel start werkgroep communicatie (zie bijlage)
Vincent en Danny geven een toelichting op het voorstel.
Petra maakt zich zorgen over de nieuwe leden en de informatiestroom per mail. Michiel geeft aan
dat er veel mail verzonden wordt zonder kleurcodes. Voorstel is om een protocol te schrijven en af te
spreken wat jij wel en niet deelt. Tineke zegt dat er ook niet altijd naar iedereen gereageerd hoeft te
worden. Ruth vraagt om mail alleen naar de trekker van de werkgroep te sturen. Vincent geeft als
suggestie om duidelijke instructie mee te geven als jij iets stuurt.
Lisan doet de suggestie om de huisstijl eens op te opfrissen. Danny kan zich hier helemaal in vinden
en werkt hier graag aan mee.
Gert Jan geeft aan dat het handiger is om met zijn allen tegelijk in één document te kunnen werken
en hoopt dat daarvoor een constructie bedacht kan worden. Vincent heeft al nagedacht over
Dropbox, maar deze actie volgt later.
Michiel vraagt welk doel de werkgroep heeft. Wat willen jullie bereiken en wat is de deadline? Het
idee is om eerst te werken aan deze punten en in februari terug te koppelen. Daarna wordt gekeken
hoe ze verder gaan.
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7. Onafhankelijke Client Ondersteuning (Haarlem Koploperstad)

Ruth heeft een notitie ontvangen van Coen. Er moet nog op gereageerd worden. De notitie van Coen
komt eind november in het college. Vincent, Gert Jan, Petra en Ruth vormen de werkgroep. Ruth
schrijft een advies. Het conceptadvies wordt rondgestuurd of komt op de agenda van de
Participatieraad in december.

8. Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (zie bijlagen)

Ruth vraagt of er vanuit de Participatieraad animo is om over dit onderwerp te praten. Vincent wil
weten wanneer er reactie wordt verwacht. Ruth vraagt na wat de planning is en komt hierop terug.
9. Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken leerlingenvervoer en WMO vervoer 2019 (zie
bijlagen)
Hans meldt dat de resultaten van het leerlingenvervoer in Haarlem niet meegenomen zijn, omdat
Haarlem pas sinds dit jaar mee doet. Er is een memo gemaakt en deze wordt rondgestuurd.
Anja en Hans hebben besloten om uit de regionale klankbordgroep te stappen en met eigen
ambtenaren tweemaandelijks om tafel te gaan. De opzegbrief wordt door Hans opgesteld en
doorgestuurd naar de klankbordgroep.
10. Datum debatavond Pletterij
Er wordt eerst gepeild wat de stand van zaken is bij de gemeente Haarlem over regelluwe bijstand
alvorens de avond in te plannen. Gert-Jan vraagt om ook landelijk te toetsen. De planning is februari
of maart. Mohamed, Lisan, Vincent en Ruth vormen de werkgroep. Vincent plant een eerste afspraak
in om bij te praten en te bepalen wie de trekker wordt. Gert-Jan vraagt om de avond zo op te zetten
dat er aan het eind ook een advies richting college en/of raad kan gaan.
11. Werving nieuwe leden Participatieraad (zie bijlage)
Begin nieuwe jaar moet er geworven worden. Er ligt een notitie van de sollicitatiecommissie met de
evaluatie van afgelopen werving en een voorstel voor de toekomst.
Het voorstel is om in de eerste ronde al een opdracht mee te geven aan de sollicitanten.
Aan nieuwe leden moet duidelijk worden gemaakt dat het veel werk kan zijn. Ineke geeft aan dat
inwerken veel tijd kost, maar dat er daarna een keuze gemaakt kan worden tussen onderwerpen die
je goed kunt of waar je verder in wil specialiseren. Gert-Jan twijfelt over de nieuwe aanpak van de
sollicitatiecommissie. Het is hard werken en daar moet in de selectie scherp op doorgevraagd
worden. Danny merkt op dat in de tekst staat dat het werk 1 dagdeel per week kost, maar dat klopt
niet. Ook moet er toegevoegd worden dat het werk vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Het voorstel
om kandidaten uit te nodigen op de publieke tribune is niet haalbaar ivm de privacy van de
kandidaten.
12. Stand van zaken werkgroepen/w.v.t.t.k
a. Werkgroep Jeugd; zit in de oriënterende fase. Gert-Jan vraagt om de integratie Sociale
wijkteams en CJGteams mee te nemen;
b. Toekomstbestendig Haarlem; afspraak wordt ingepland (4 december, 17.30);
c. cursusdag 16 november; na afloop is het afscheidsetentje in het Parck;
d. Regenboogplatform (13 november conferentie) (zie bijlagen); Petra en Frits gaan heen;
e. Geweld hoort Nergens Thuis; Vincent, Lisan, Ineke en Tineke hebben een gesprek gehad. Er
volgt een serie met gesprekken en zij lopen mee met het proces. De Participatieraad wordt op
de hoogte gehouden;
f. Normenkader HO; bijeenkomst 7 nov; Ruth, Tineke, Anja en Frits gaan heen;
g. Leesteam brieven sociaal domein; Michiel, Danny en Ineke willen meelezen;
h. agenda-overleg wethouder; geen opmerkingen.
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13. Ontwikkeling sociaal domein en toekenning subsidie sociale basis 2020 (zie bijlagen)
Het onderwerp is behandeld in de commissie. Ruth plant een afspraak met de werkgroep om de
stukken te bespreken (13 nov om 17.00 uur).
14. Rondvraag en sluiting
• Michiel vraagt of de bijlagen van deze vergadering genummerd kunnen worden. Melanie geeft
aan dat de digitale stukken al genummerd zijn;
• Gert-Jan meldt dat het budget van de herstelacademie van 50 naar 150 duizend euro gaat en er
in de regio Wmo budget gegenereerd kan worden;
• Ineke heeft Els den Breejen gesproken over de presentiegelden. Deze maand wordt het
presentiegeld overgemaakt van sep, okt, nov;
• Lisan en Vincent gaan op 21 november naar de bijeenkomst over sociale inclusie en
destigmatisering in Alkmaar;
• 29 november inspiratie bijeenkomst Koepel Adviesraden; Vincent heeft zich opgegeven als
deelnemer. Ruth geeft een presentatie.
• Ruth geeft aan dat de evaluatiegesprekken op donderdag in XO zijn en de overige gesprekken in
het stadhuis (Antichambre);
• Ruth vraagt of de vergaderdatum in januari verzet kan worden naar 14 januari. Dit is akkoord.

Actielijst
Nummer

Actie

Wie

datum

05-01

Contact opnemen met
fractievoorzitter
GL/seniorenconvent over
afhandeling ongevraagd advies
aan gemeenteraad/Sociale Basis

Ruth, Gert-Jan

November 2019

Afspraak seniorenconvent wordt
momenteel ingepland
09-04

Vergaderen in de stad. Navraag
Selimye moskee gedaan. Volgende
vergadering (december)
agenderen

Ruth

Februari 2020

10-06

Suggesties prijs participatieprijs
tot 15 november aanleveren

Allen

Oktober 2019

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)

December 2019

11-03

Opvragen planning
Maatschappelijk Opvang en
Vrouwenopvang

Ruth

December 2018

11-04

Afmelden Klankbordgroep
Leerlingenvervoer

Hans

November 2019
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11-05

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

Vincent (werkgroep:
Mohamed, Lisan, Vincent en
Ruth)

December 2019

11-06

Aanpassen tekst werving nieuwe
leden

Ruth

Januari 2019

11-07

Inplannen afspraak met
werkgroep over stukken
ontwikkeling sociaal domein en
toekenning subsidie sociale basis
2010

Ruth

13 november
2019

11-08

Evaluatie conferentie en
formuleren van een voorstel voor
de volgende vergadering

Werkgroep conferentie

December 2019

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Proeftuinen Wmo

Simone Leensen

Januari 2020
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