Verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem oktober 2014

Datum: dinsdag 7 oktober 2014
Aanwezig: Voorzitter: Ruth Nelemaat, leden: Ton van Angeren, Gert-Jan Ankoné, Gien Baltus, Anja
van Dam, Driss el Gharnati, , Petra Nuyens, Frank van de Peppel, Hans Redeker , Josja Regout, Jurry
Smit, Mirjam Stolp, Josja Regout, Douwe Reinders, Corinne Visser, Frits de Vries , ambtelijk
secretaris: Saskia Augustin (verslag)
Afwezig: Marzoug Lehiba (met bericht)
1. Opening en vaststelling agenda
Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze voegt bij agendapunt 5 het
ongevraagd advies uitvoering WWB toe en bij agendapunt 7 komen ook de opvolging van Hans
Redeker en de cursusdag van 15 november aan bod.
2. Mededelingen
 Het ISP heeft een verzoek ingediend de motie “ Liever Rijk dan Kwijt”, die afgelopen
week is aangenomen in de gemeenteraad, te bespreken in deze vergadering. Ruth
meldt dat er geen moties besproken worden in de vergadering. Iedereen heeft de
motie ter kennis name ontvangen en tijdens de netwerkbijeenkomst van 23 oktober
in de Philharmonie zal wethouder Jack van der Hoek terugkomen op dit onderwerp.
 De gemeente heeft vandaag de locatie van de 24-uursopvang bekend gemaakt, deze
komt in het voormalig gebouw van de ING, aan de Wilhelminastraat 10. Aangezien
het hier om een bevoegdheid van het college gaat, hoeft dit besluit niet voorgelegd
te worden aan de gemeenteraad. De opvang opent medio januari 2015, het beheer
komt per 1 januari 2015 in handen van de Amsterdamse zorgorganisatie HVOQuerido.
 Het KTO-Wmo 2013 is binnengekomen, de werkgroep zal het onderzoek bestuderen
en indien gewenst met een reactie komen. (leden werkgroep, trekker Gien, Anja,
Gert-Jan en Edo)
3. Conceptverslag 2 september 2014
Tekstueel ; Blz 1, Douwe Reinders staat niet vermeld, Saskia past dit aan.
Blz 3, Corinne voegt toe dat het stukje over het niet openbaar maken van uitgebrachte
adviezen in het voortraject ook is geplaatst op de website, ter verduidelijking.
Inhoudelijk geen opmerkingen. Verslag is hierbij vastgesteld.
Actielijst:
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Punt 05/01: Saskia gaat in overleg met de contactambtenaar van SoZaWe wie er het beste
benaderd kan worden voor dit gesprek.
Punt 06/03: Corinne stuurt een stuk rond over een nieuwe vorm van opvang in Den Haag.
Verslag besloten gedeelte van 2 september: er zijn geen opmerkingen, het verslag is hierbij
vastgesteld.
4. Toelichting conferentie door werkgroep Jeugd
De werkgroep Jeugd wil op 24 maart 2015 een conferentie organiseren met cliënten uit de
jeugdzorg met als thema ervaringen met de transitie vanuit cliënten perspectief. De
Participatieraad gaat akkoord met dit voorstel, de werkgroep gaat de plannen verder
uitwerken.
5. Reactie B&W op afgegeven adviezen
Verordening Participatieraad:
In de verordening van de Participatieraad zijn de genoemde wetten aangepast, helaas heeft
men niet de laatste versie gebruikt. Dankzij de oplettendheid van Edo Paardekooper is dit aan
het licht gekomen en wordt er nu een aanpassing gemaakt.
Reactie B&W op advies over de Verordening Jeugdhulp:
Twee aandachtspunten; er wordt verwezen naar de Uitvoeringsbesluiten waarin cruciale
besluiten worden genomen, vraag is of wij deze Uitvoeringsbesluiten ook ter advisering
aangeboden krijgen.
Klachtenregeling is ondermaats, zelfs in de modelverordening is dit beter geregeld. Ook in het
rapport van de Rekenkamer over de Jeugdhulp wordt hier een opmerking over gemaakt.
Reactie B&W op advies verordening Wmo:
De werkgroep is tevreden met de reactie maar maakt wel de kanttekening dat er nog veel
uitgezocht moet worden, ook hier wordt veel verwezen naar de Uitvoeringsbesluiten.
Reactie B&W op advies over de verordeningen Participatiewet:
De werkgroep is over het algemeen tevreden over de reactie, het is positief dat het voorstel
tot verhoging van de onkostenvergoeding is overgenomen. In de tekst wordt gesproken over
een communicatieplan, dit plan is bij de Participatieraad niet bekend. Verder blijft men het
jammer vinden dat bij het toekennen van de Inkomenstoeslag men uitblijft gaan van een norm
van 100% van het bijstandsniveau.
Ruth zal inspreken bij de vergadering van de commissie Samenleving en bovengenoemde
aandachtspunten extra benadrukken.
Het ongevraagd advies over de uitvoering van de WWB is er verzonden, maar er is nog geen
reactie opgekomen. Aanleiding voor het schrijven van dit ongevraagde advies is, dat bekend is
geworden dat ruim 70% van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, niet
ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV, terwijl dit een wettelijke verplichting is.
Hierdoor ontstaat de indruk dat er de afgelopen periode niet voldoende geïnvesteerd is in het
toeleiden naar werk.
6. Terugkoppeling kennismakingsbijeenkomst commissie Samenleving
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De bijeenkomst was geslaagd, met een uitdagende en prikkelende inleider, Eelke Blokker van
het Instituut voor Publieke Waarden. Hij hield een betoog over een andere manier van kijken
naar maatwerk. Aansluitend waren er drie speeddate-rondes waarin de leden met elkaar in
gesprek ging aan de hand van een door Eelke Blokker aangedragen stelling. Thema van de
bijeenkomst was de integrale aanpak binnen het sociaal domein en was hiermee in feite een
vervolg op de rondetafelbijeenkomst van afgelopen juli met een twintigtal Haarlemse
organisatie. Besloten wordt een extra vergadering te organiseren waarin we samen met Eelke
Blokker in gesprek gaan over hoe we een vervolg kunnen geven aan de verdere uitwerking van
het thema: de integrale aanpak binnen het sociaal domein.
7. Evaluatie Participatieraad






Stimulansz/Clip heeft een offerte opgemaakt voor een evaluatie van de
Participatieraad, dit is besproken met Jack van der Hoek in de laatste
agendacommissie. Het voorgestelde onderzoek is te breed uitgezet en te kostbaar.
Hans heeft inmiddels een opzet gemaakt voor een nieuwe onderzoeksvraag, deze zal
ook uitgezet worden bij tenminste één ander bureau.
Cursusdag 15 november : Deze dag zullen we de werkwijze, de adviezen en het eerste
jaar evalueren. Wanneer er speciale wensen zijn, dan graag dit voor 15 oktober laten
weten.
Hans heeft het afgelopen jaar als “tweede man” meegedraaid, hij heeft een
behoorlijke en niet altijd zichtbare bijdrage geleverd als ondersteuner van Ruth. Hans
wordt hiervoor bedankt. Destijds is afgesproken na een jaar iemand anders deze taak
over te laten nemen. Corinne heeft gemeld deze taak graag het komende jaar uit te
willen voeren. De leden van de Participatieraad gaan hiermee akkoord.

8. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
De criteria voor aanmelding voor de Participatieprijs moeten aangepast worden; Saskia voert
dit uit. Het reglement wordt hierbij vastgesteld, met dank aan Hans.

9. Terugkoppeling werkbezoeken en bijeenkomst
Anja :
 Samen met Petra en Jurry is zij bij een bijeenkomst over oudermishandeling geweest,
hier werd ook een toelichting gegeven op de meldcode.
 Bijeenkomst van het netwerkvrijwilligers, hier waren 60 organisaties en een aantal
raadsleden aanwezig
 Samen met Ruth naar een symposium over Vrijwilligers geweest.
 Samen met Gien en Frits heeft ze de tweede brainstormsessie over de toeslag
chronisch zieken en gehandicapten bezocht.
Petra:
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Gien:



Ruth:


Kennismakingsbijeenkomst met wethouder Merijn Snoek en verschillende partijen
vanuit de Jeugdzorg.
Werkbezoek bij een ouderenwerker van Dock, geïnformeerd over activiteiten voor
eenzame ouderen.
Aanwezig geweest op een bijeenkomst georganiseerd door OCK het Spalier, hier waren
wethouder Merijn Snoek een groot aantal organisaties dat werkzaam is binnen de
jeugdzorg aanwezig. Er is gesproken over wat er nu niet goed gaat binnen de jeugdzorg
en hoe dit verbeterd kan worden.
Samen met Ruth en Saskia is ze op werkbezoek geweest bij de Nieuwe Akker en de
Blinkert. Gien was erg onder de indruk van het goede werk wat daar verricht wordt.
Regionale vergadering van Wmo- Participatieraden en de regiogemeenten over de OVtaxi. Het verbaasde haar dat het toekomstige doelgroepenvervoer hier niet aan de
orde is gekomen.
Samen met Saskia is Ruth op uitnodiging van Stimulansz-Clip aanwezig geweest bij een
werkconferentie over de clientenparticipatie in de toekomst. In een workshop heeft ze
daar een toelichting gegeven over de Participatieraad zoals die nu actief is en het
proces om te komen van drie adviesraden naar één Participatieraad.

10. Stand van zaken werkgroepen
De werkgroep regionalisering is bijeen geweest en is tot de conclusie gekomen dat het op dit
moment niet duidelijk is waar de regionalisering precies een rol speelt. Voor een volgende
bijeenkomst wordt Piet Haker uitgenodigd om uitleg te geven op welk niveau welke beslissingen
worden genomen.
De werkgroep Participatieprijs verzoekt iedereen zoveel mogelijk flyers te verspreiden en kent
iemand burgerinitiatieven die in aanmerking kunnen komen, spreek deze dan vooral aan. Er zijn
nog aanmeldingen nodig!
11. Rondvraag
Jurry vraagt of wij als Participatieraad iets gaan ondernemen rond Serious Request. Besloten wordt
dat dit niet past bij de rol van de Participatieraad, maar dat het een ieder vrij staat om op
persoonlijke titel een bijdrage te leveren.
Frits heeft een vraag gekregen vanuit de wijkraad Slachthuisbuurt over sleutelkastjes. Besloten
wordt hier verder niet op in te gaan, omdat dit niet een taak is voor de Participatieraad.
Corinne heeft gesproken met Haarlem 105 en heeft het aanbod gekregen om op radio en/of tv te
komen praten wanneer dit gewenst is. Corinne vraagt of er werkbezoek geregeld kan worden aan het
nieuwe Werkplein. Saskia zal contact leggen voor mogelijke data. Meerdere leden willen daar aan
deelnemen.
Ton wil naar de Masterclass van het Fonds voor Urgente Noden en vraagt wie er nog meer gaan.
Petra, Mirjam (vanuit haar werk) Frits (vanuit PMO) gaan ook.
Petra vraagt belangstellenden voor een werkbezoek bij OCK het Spalier bij haar te melden, zodat zij
een afspraak kan maken.
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Hans wenst Corinne succes en vraagt of er belangstelling is voor een rondleiding bij de Voedselbank.
Verzoek vanuit de leden is om dit ’s avonds in te plannen. Zodra er een datum bekend is, geeft hij dit
door.
Saskia meldt dat zij vanaf 13 oktober tot 20 oktober vrij heeft en dat zij met ingang van 1 november
op de dinsdag, donderdag en vrijdag werkt.
Ruth heeft een uitnodiging ontvangen van de Rabobank voor een bijeenkomst van Community Zorg
& Vitaliteit Haarlem. Saskia meldt Ruth en Corinne hiervoor aan.

Actielijst
nummer
01/01
04-02/
05/01
05/02
06/02

06/03
10/01
10/02
10/03
10/04
10/05
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actie
Onderzoek naar aandacht voor diversiteit binnen
het personeelsbeleid van de gemeente Haarlem
Handleiding dropbox
Opvragen klachtenprocedure SoZaWe/gesprek
met klachtencoördinator
Deelname NL doet dag

wie
Ruth

datum
Najaar 2014

Douwe
Saskia, Ruth,
Corinne
Mirjam

Juni 2014
Najaar 2014

Onderzoek naar gevolgen van regionalisering op
positie Participatieraad en kwaliteit
dienstverlening
Onderzoek naar nieuwe groep daklozen
Organiseren brainstormsessie met Eelke Blokker
over vervolg integrale aanpak sociaal domein
Organiseren werkbezoek werkplein
Organiseren werkbezoek Voedselbank
Organiseren werkbezoek OCK- Het Spalier
Organiseren clientenbijeenkomst

Gert-Jan, Ruth,
Frank, Marzoug
en Edo
Ruth en Corinne
Saskia en Ruth
Saskia
Hans
Petra
Saskia en Corinne

20/21 Maart
2015
Najaar 2014

Najaar 2014
Najaar 2014
Najaar 2014
Najaar 2014
Najaar 2014
Voorjaar 2014

