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

Datum: dinsdag 1 oktober 2019
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Danny van Bakel, Mohamed Bouzia, Anja van Dam, Vincent
Feith, Petra Nuyens, Lisan Oostdam, Hans Redeker, Ineke Verburg, Frits de Vries, Melanie Stroobach
(ambtelijk secretaris verslag)
Afwezig: Gert-Jan Ankoné, Behy Chegini, Jet Harder, Michiel Nieuwenhuis en Samet Sari,
1. Opening / vaststelling agenda
Ruth heet alle aanwezigen welkom, en in het bijzonder Lida Hoek, Saskia Daru en Melanie Stroobach.
Lida en Saskia geven straks een presentatie bij agendapunt 2. Melanie is de tijdelijke vervanger van
Saskia. Gert-Jan Ankone, Behy Chegini, Jet Harder, Michiel Nieuwenhuis en Samet Sari hebben zich
afgemeld voor deze vergadering.
2. Presentatie Geweld hoort nergens thuis door Lida Hoek en Saskia Daru
Lida Hoek en Saskia Daru geven een presentatie over Geweld hoort nergens thuis. (vooraf is
informatie gestuurd, de presentatie wordt nagezonden)
Vragen nav. de presentatie: Ineke vraagt of de cijfers van het aantal gesprekken en de uiteindelijke
meldingen van seksueel geweld bij de politie bekend zijn. Saskia geeft aan dat deze cijfers niet
bekend zijn.
Hans vraagt of er niet landelijk beleid vastgesteld kan worden. Lida geeft aan dat er landelijk beleid
is, maar dat er soms per regio ander beleid moet komen. In de regio Zaanstreek/waterland komt
gerelateerd geweld bijvoorbeeld veel vaker voor dan in andere regio’s. Voor deze regio moet daar
dan apart beleid voor komen.
Petra vraagt of vrouwen die niet naar buiten mogen en kinderen die niet terugkomen uit het
buitenland ook onder huiselijke geweld vallen. Lida beaamt dit.
Tineke mist het onderwijs in de overzichten. Lida geeft aan dat het onderwijs onder de professionals
valt.
Tineke vraagt of er nog wachtlijsten zijn bij Veilig thuis. Saskia geeft aan dat de wachtlijsten zijn
afgenomen, maar door de toenemende hoeveelheid meldingen nog niet zijn opgelost. Door dit
programma is de verwachting dat er meer meldingen binnen komen. Er wordt hierop geanticipeerd.
Het presentatieplan is hierop ingericht en de formatie is al uitgebreid.
Frits vraagt hoeveel speerpunten het in totaal gaan worden. Lida geeft aan dat er 10 speerpunten
zijn.
Petra vraagt wie nou de professionals zijn. Lida geeft aan dat het de mensen zijn die werken met
mensen. Er zijn in totaal acht beroepsgroepen van mensen die werken met mensen.
Ineke vraagt welke prioriteit er is binnen de gemeenten en hoever de speerpunten uitgezet kunnen
worden. Lida werkt met alle gemeenten samen. Huiselijke geweld en kindermishandeling heeft
prioriteit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisaties die daarmee bezig zijn en het is van
belang dat het stopt.
Petra vraagt of Lida contact heeft met Bente Becker. Zij zit als VVD’er in de tweede kamer. Lida heeft
geen contact met haar, maar andere regio’s wel.
Vincent vraagt hoe groot de doelgroep kinderen in kwetsbare opvoedingssituaties is. Saskia geeft aan
dat dit een brede doelgroep is, maar dat er geen cijfers bekend zijn.
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Vincent vraagt wat de vervolgstappen zijn van Lida en Saskia. Dit is de eerste participatieraad waar
een presentatie wordt gehouden. Haarlemmermeer volgt.
Tineke vraagt naar de cijfers van mensenhandel. Lida geeft aan dat er ongeveer 6000 slachtoffers per
jaar zijn in Nederland.
Lida wil graag de spreekpunten weten vanuit de Participatieraad. Het voorstel van Ruth is om nu
geen inhoudelijke discussie te gaan voeren. Zij vraagt Lida en Saskia om met een bespreeknotitie te
komen. De notitie wordt besproken binnen de werkgroep en zij brengen een advies uit.
De werkgroep bestaat uit Vincent, Lisan en Tineke. Tineke coördineert de groep.
Op 10 oktober wordt de regiovisie besproken. Het conceptvoorstel moet in december gereed zijn
De werkgroep wordt gevraagd om uiterlijk half november met een advies te komen.
3. Conceptverslag september 2019
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
n.a.v.
blz 1, punt 3: Er moet nog een afspraak gemaakt met het presidium over de werkwijze van de
afhandeling van een ongevraagd advies van de Participatieraad aan de gemeenteraad;
blz 2, punt 7: Hans en Frits hebben de evaluatie doorlezen. Er komt geen schriftelijke reactie.
Actielijst:
05-01 De afspraak met het Presidium moet nog ingepland worden;
09-01 Het organiseren van de Participatieprijs staat op de agenda;
09-02 De evaluatie SDV is doorgelezen. Kan van de actielijst af;
09-03 Deze vraag ligt er nog. Danny neemt dit op met de wethouder. Als daar niks uitkomt dan wordt
er ongevraagd advies uitgebracht;
09-04: Op dit moment staan en veel activiteiten gepland. Dit actiepunt wordt doorgeschoven naar
begin 2020.
4. Conferentie mensen met verward gedrag
De conferentie is uitgesteld naar 30 oktober. Ruth merkt op dat de datum fout staat in het
programma. Er wordt een nieuwe uitnodiging gestuurd met daarin de juiste datum en vermelding
van de deadline. Er kunnen maximaal 120 personen in de plenaire zaal van het Seinwezen. Bij teveel
aanmeldingen wordt er gevraagd om een delegatie te sturen. Floor wordt gevraagd namens het
college en ook de commissie Samenleving ontvangt een uitnodiging. Lisan neemt contact op met de
politie om ze uit te nodigen. Ruth gaat samen met Marcel kijken of er ruimte is in het programma
(workshop woningcorporaties?) voor de politie en koppelt dit terug aan Lisan.
5. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo
Wmo heeft besloten om doorlopend een klanttevredenheidsonderzoek te houden. Zij hebben
hiervoor een vragenlijst opgesteld. Het is de bedoeling dat wij voor 4 oktober een oordeel geven over
de vragen. Danny gaat de vragen bekijken en koppelt terug naar Ruth. Eventuele suggesties kunnen
doorgestuurd worden naar Danny.
6. Wmo stand van zaken wachtlijsten en brief hulpmiddelencentrum
Wmo stand van zaken wachtlijsten:
Er is een toenamen van meldingen en aanvragen. In het overleg met de wethouder moet worden
gevraagd wat er is gedaan met de aanbevelingen van het externe bureau. Ruth vraagt ieder de
rapportage door te lezen.
Brief hulpmiddelencentrum:
Danny heeft bij de klankbordcommissie gezeten. Wat opvalt is dat de informatie die in de brief staat
niet bekend is bij de ambassadeurs. De brief wordt ter kennisname aangenomen. Er wordt wel een
vinger aan de pols houden.
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7. Stand van zaken werkgroepen/w.v.t.t.k.
Regenboogplatform:
Petra en Frits zijn naar het bestuurlijk overleg geweest. De posters zijn nu goed bevonden. Petra
stuurt de poster door, zodra zij deze heeft ontvangen. Het Regenboogplatform heeft aangegeven
geen nieuwe partijen toe te willen laten. Frits verbaast zich hier wel over.
Op 13 november is de netwerkconferentie. De Participatieraad wordt hiervoor uitgenodigd. Petra
en/of Saskia sturen de uitnodiging door als zij deze hebben ontvangen.
Participatieprijs:
Petra/Lisan/Saskia zijn vorige week begonnen met de voorbereidingen. De prijs wordt op donderdag
28 november uitgereikt. De drie beste initiatieven worden genomineerd en mogen zich deze dag
presenteren. De jury kiest een winnaar. Voorgesteld wordt om de vorige winnaar de participatieprijs
te laten uitreiking. Femke wordt als tweede optie genoemd. De MAAK wordt waarschijnlijk de
locatie. Voordeel is dat de locatie rolstoeltoegankelijk is en dat zij de catering verzorgen. Het Badhuis
of de Stadskweektuin worden als alternatieve locaties geopperd. Er is een flyer gemaakt. Verzoek van
Petra om voor 4 oktober te reageren op de tekst van de Flyer richting Saskia. Ook suggesties voor de
initiatieven kunnen aan haar doorgegeven worden.
Wmo en leerlingenvervoer:
Anja heeft contact gehad met de scholen. De eerste weken ging er nog veel mis, maar nu loopt het
beter. Vooral de gemeente is beter aanspreekbaar en bereikbaar. Scholen zijn wel teleurgesteld dat
de vervoerders niet rekening houden met specifieke omstandigheden van sommige leerlingen. De
wethouder heeft toegezegd dat dit wel zou gebeuren. Anja kaart dit op 24 oktober aan tijdens het
overleg met de Klankbordgroep. Als hier niets uitkomt wordt de wethouder benaderd.
Werkgroep jeugd
Tineke/vincent/Lisan; er is een brainstormsessie geweest. De zorg continuïteit staat bovenaan. Er is
een samenwerking met meerdere partijen. Haarlem wordt pilotgemeente voor Onderwijs en Zorg.
Cursusdag 16 november:
Op zaterdag 16 november is de cursus Adviseren kun je leren in het Seinwezen. Ruth heeft de
evaluatie toegestuurd aan de trainer en neemt contact met haar op. In de training moet rekening
worden gehouden met de bestaande kennis en ervaring in de participatieraad.
Besloten is om na afloop van de bijeenkomst afscheid te nemen van de oude leden tijdens een
etentje. Ruth gaat vragen of de cursus later kan starten, zodat het afscheid beter aansluit. (De cursus
start om 10.00 uur en eindigd om 16.00 uur)
Regeling subsidie en belangenorganisaties
Deze nieuwe regeling is alleen naar Ruth en Mohamed doorgestuurd. Ruth heeft aan David gevraagd
de verschillen met de oude regeling aan te geven. De regeling wordt vervolgens eerst in de
werkgroep besproken en daarna naar iedereen doorgestuurd.
Toekomstig Bestendig Haarlem
De ambtelijke werkgroep is bezig om het stuk ambtelijke en bestuurlijk vast te stellen. Ruth heeft
hierover contact met de programmamanager. Hij wil een presentatie komen geven. Daarna kan een
werkgroep samengesteld worden om advies uit te brengen. Omdat er in november al een
presentatie gepland staat wordt er een aparte avond ingepland. Saskia plant in.
Onafhankelijke Clientenondersteuning
Er is nog geen reactie op het ongevraagde advies. Als de reactie binnen is wordt deze voorgelegd aan
de werkgroep, zodat zij kunnen adviseren. De werkgroep bestaat uit Vincent, Petra, Gert-Jan en
Ruth.
Zorgfocus maatschappelijke vrouwenopvang
Op 3 oktober om 14.00 uur staat er een afspraak gepland met de ambtenaar. Ruth vraagt wie hier bij
kan zijn. Jet wordt geopperd. Ruth gaat er in elk geval heen en koppelt later terug.
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8. Rondvraag
Vincent is naar de workshop “niet klantvriendelijk maar klantgericht” geweest;
Hans merkt op dat de gemeente geld tekort heeft en vijf miljoen moet bezuinigen. Er is
aangekondigd dat de reservepot van het sociaal domein wordt aangesproken. Afgesproken wordt om
dit goed in de gaten te houden. Mohamed, Lisan, Ineke, Frits, Ruth, Vincent en Gert-Jan gaan om
tafel om een ongevraagd advies te gaan geven aan het college;
Hans vraagt wanneer de evaluatiegesprekken worden ingepland. Ruth komt hier zo op terug;
Anja vraagt wie de opvolger is van Piet Haker. De vervanger van Piet Haker is Jori van Alkemade, zij
gaat echter op zwangerschapsverlof. Haar taken worden overgenomen door de opvolger van Piet
Haker, Simon Sijm.
Anja vraagt of er een attentie naar Saskia gestuurd kan worden. Ruth gaat dat regelen;
Petra meldt dat op 21 september het SIG 50 jaar bestond. Er is ruim 22.000 euro ingezameld voor de
voedselbank;
Lisan geeft door dat Petra haar buddy is;
Lisan heeft een nieuwe mailbox. Het verzoek om alle mail naar de nieuwe mailbox te sturen. Ook
Vincent maakt een nieuw mailadres aan;
Ruth laat een intekenlijst rondgaan voor het inplannen van de evaluatiegesprekken op 6 en 7
november. Ook Ruth haar functioneren moet worden geëvalueerd. Tips en tops over de voorzitter
kunnen doorgegeven worden aan Vincent;
Publieke tribune Ton de Vries: Het ISP heeft een uitnodiging rondgestuurd voor een
informatiebijeenkomst op 24 oktober. Er moet bezuinigd worden en tijdens de bijeenkomst wordt
met elkaar bekeken welke prioriteiten er zijn.
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Actielijst
Nummer

Actie

Wie

datum

05-01

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

Ruth, Gert-Jan

oktober

09-01

Participatieprijs organiseren

Lisan en Petra

Najaar 2019

09-03

Navraag over betrokkenheid bij
voortgang toegankelijke
stad/Ambassadeurs

Saskia (werkgoep Anja, Frits,
Danny)

Oktober 2019

09-04

Vergaderen in de stad. Navraag
Selimye moskee

Saskia

Januari 2020

10-01

Uitnodiging conferentie 30
oktober versturen

Saskia

Oktober 2019

10-02

Politie uitnodigen conferentie 30
oktober

Lisan

Oktober 2019

10-03

Doornemen vragen
klanttevredeneheidsonderzoek
Wmo

Danny

Oktober 2019

10-04

Poster en uitnodiging versturen
netwerkconferentie
Regenboogplatform

Petra/Saskia

Oktober 2019

10-05

Reageren op tekst flyer
participatieprijs

Allen

Oktober 2019

10-06

Suggesties prijs participatieprijs

Allen

Oktober 2019

10-07

Starttijd wijzigen cursus 16
november

Ruth

Oktober 2019

10-08

Inplannen presentatie Toekomstig
bestendig Haarlem

Saskia

Oktober 2019

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Pink panel

Petra/Saskia

Nov 2019

Proeftuinen Wmo

Saskia

December 2019

5

