Concept-verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem december 2017

Datum: dinsdag 12 december 2017
Aanwezig: Voorzitter: Ruth Nelemaat,leden: Gert-Jan Ankoné, Mohamed Bouzia, Anja van Dam, Jet
Harder, Bernice Mulder, Petra Nuyens, Hans Redeker, Douwe Reinders, Samet Sari, Jurry Smit ,
Mirjam Stolp, Frits de Vries, Floor van Wijk, ambtelijk secretaris: Saskia Augustin (verslag)
Afwezig: Joost Smitskamp
1. Opening en vaststelling agenda
Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Oznur Acar en Louis Sluys. Zij
zijn voorgedragen benoemd te worden als lid van de Participatieraad en volgen de vergadering
vanaf de publieke tribune.
2. Presentatie stand van zaken Wmo vervoer door Ronald de Haas
Op verzoek van Ronald de Haas, projectleider Wmo vervoer, is de presentatie over de stand van
zaken binnen het Wmo vervoer verplaatst naar de vergadering van januari. Anja meldt dat in de
bijeenkomst van de klankbordgroep van afgelopen week opnieuw naar voren kwam dat het aantal
klachten over het Wmo vervoer en het leerlingenvervoer nog steeds groot is. Ook de
klachtafhandeling laat te wensen over. De problemen worden door alle partijen herkend en erkend.
Het blijkt voornamelijk een capaciteitsprobleem te zijn, een tekort aan ervaren en geschikte
chauffeurs. Er wordt nu gezocht naar passende maatregelen, deze worden aankomende week
besproken met de bestuurders(wethouders) in de regio. In de vergadering van januari zal Ronald de
Haas de maatregelen toelichten. Verwachting is dat per 8 januari een verbetering binnen het Wmoen leerlingen vervoer merkbaar zal zijn.
Haarlem is nog niet overgegaan met het leerlingenvervoer naar de Regiorijder. In een ongevraagd
advies heeft de Participatieraad aandacht gevraagd voor de huidige problemen en geadviseerd te
wachten met overhevelen van het leerlingenvervoer tot het vervoer beter loopt. Er is nog geen
officiële reactie vanuit het college maar wel is al bekend dat de gemeente er voor kiest het huidige
contract leerlingenvervoer te verlengen.
3. Mededelingen
Bernice meldt dat er op 15 maart een interessant congres wordt georganiseerd door het VNG over
inclusie. Ze stuurt de uitnodiging rond.
4. Conceptverslag vergadering juni 2017
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
N.a.v.:
Blz. 1. De presentatie zat niet bij de het verslag. Saskia stuurt deze alsnog rond.
5. Reactie op advies 18-/18+
De werkgroep jeugd heeft het advies opgesteld en is tevreden met de reactie van het college. Deze
is gedegen onderbouwd en punt voor punt wordt behandeld. Wel ontbreekt een duidelijk tijdspad
waarbinnen de genoemde acties plaats gaan vinden. In de komende overleggen van de werkgroep
met de beleidsambtenaar Jeugd zal de reactie als leidraad gebruikt worden. Op die manier kan de
opsomming van acties benoemd in de reactie worden gevolgd.
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6. Reactie op advies diversiteitsbeleid
Er is nog geen inhoudelijke reactie op het advies diversiteitsbeleid wel is er een uitnodiging aan de
werkgroep in gesprek te gaan met de beleidsambtenaren om het rapport en de planning van
uitvoering te bespreken. Dit gesprek wordt op korte termijn ingepland. Ruth en Gert-Jan zijn bij dit
gesprek aanwezig.
7. Werving nieuwe leden
Op de vacature hebben twaalf goede kandidaten gereageerd, het was voor de sollicitatiecommissie
lastig kiezen. Er is met zes personen een gesprek gevoerd en hieruit zijn twee kandidaten
geselecteerd, Oznur Acar en Louis Sluys. Twee kandidaten zijn gevraagd als reserve kandidaat, zij
zijn hiertoe bereid en hebben ook aangeboden incidenteel plaats te nemen in werkgroepen.
De benoemingsprocedure voor Oznur en Louis is in gang gezet, naar verwachting worden zij voor
de vergadering van januari 2018 door het college benoemd.
8. Evaluatie door Stimulansz
Volgens de verordening dient het functioneren van de Participatieraad en het effect van haar
adviezen op het beleid binnen het sociaal domein na de eerste termijn geëvalueerd te worden.
Bureau Stimulansz is gevraagd het onderzoek uit te voeren. Op 11 november zijn de eerste
resultaten van het onderzoek al besproken tijdens een werksessie van de Participatieraad met de
onderzoekers van Stimulansz. Nu is ook de eindrapportage gereed en verstuurd aan alle leden. De
algemene indruk van het rapport is dat het onderzoek zorgvuldig en gedegen is uitgevoerd. Het
resultaat is zeer positief, een prestatie waar de Participatieraad trots op mag zijn. De genoemde
aandachts- en verbeterpunten worden herkend en worden het komende jaar verder uitgewerkt.
Voorstel is het rapport in de vergadering van de gemeenteraad aan te bieden aan de
burgermeester. Vervolgens zal het ook ter behandeling aan het college en de commissie
Samenleving worden verstuurd.
9. Stand van zaken werkgroepen
Jaarplan 2018/thema 2018:
Idee is om in januari een trainingsdag te organiseren waarin we verder ingaan op de
uitgangspunten van de evaluatie. Ook zullen we dan de missie en visie opnieuw bespreken en
formuleren. De uitkomsten van de dag verwerken we in het jaarplan 2018.
Ieder jaar kiest de Participatieraad een thema, voor 2018 is er nog geen keuze gemaakt. Het idee
wordt geopperd om de doorontwikkeling van het Sociaal Wijkteam naar een andere
organisatievorm als thema te nemen. Op de trainingsdag komen we terug op de keuze voor een
thema en welke invulling we hier aan willen geven.
Participatieprijs:
Uit de evaluatie kwam naar voren dat het uitreiken van de Participatieprijs gewaardeerd wordt
door de leden van de Participatieraad en de maatschappelijke organisaties en partners binnen het
netwerk. Ook werd duidelijk dat de profilering van de rol van de Participatieraad bij het toekennen
en uitreiken van de prijs beter kan. Tijdens de werksessie in november is het voorstel gedaan door
te gaan met het uitreiken van de prijs maar in een andere vorm. Niet meer aansluiten bij het
vrijwilligersfestival maar de uitreiking combineren met een jaarlijkse lezing en netwerkbijeenkomst
van de Participatieraad. Idee is om deze netwerkbijeenkomst jaarlijks in februari of maart te
organiseren. Dat betekent wel dat gezien de tijdsdruk de prijs in 2018 niet uitgereikt zal worden. Dit
zal in een brief uitgelegd worden aan het college.
HvO Querido:
Ruth, Bernice, Jurry en Saskia zijn met de teammanager en de directeur van HvO Querido in
gesprek gegaan naar aanleiding van de ontvangen signalen over de onveiligheid van vrouwen in de
maatschappelijke opvang. Het was een goed gesprek waarin het voornamelijk ging over de duiding
en beleving van veiligheid, het bespreekbaar maken van deze gevoelens en het verhogen van de
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weerbaarheid van alle gebruikers van de maatschappelijke opvang. Hvo-Querido heeft aangegeven
aan de slag te gaan met het thema op alle locaties. In maart wordt een vervolggesprek ingepland.
Toegankelijke stad:
Frits en Ruth hebben samen met Femke Schukking en Olivier Blokzijl het congres GelijkisGelijk
bezocht. Thema van deze bijeenkomst was de implementatie van het VN-verdrag voor mensen met
een beperking door gemeenten. Het was een goed georganiseerde bijeenkomst met diverse
sprekers en workshops. Ook werd er een prijs uitgereikt aan de meest toegankelijke stad van
Nederland, Breda. Duidelijk is dat er nog veel werk verricht moet worden voordat er daadwerkelijk
gelijkheid is voor iedereen. Dit was het eerste congres, vanaf nu zal het jaarlijks georganiseerd
worden. Femke en Oliver nemen plaats als externe leden in de werkgroep Toegankelijke stad.
Website:
Douwe geeft uitleg over de nieuwe emailadressen voor alle leden via de vernieuwde website en de
mogelijkheden tot delen van documenten. Na de vergadering ontvangt iedereen per mail een eigen
emailadres en wachtwoord. Douwe is beschikbaar voor verdere informatie en hulp.
Jeugd:
De werkgroep Jeugd heeft overleg gehad met de beleidsambtenaar Jeugd, Chantal van Liefland
waarin o.a. gesproken is over de transformatieagenda voor het volgend jaar waarin vijf thema’s
worden benoemd: Multi problem gezinnen,18-/18+, Passend onderwijs/jeugdhulp, Preventie en
Veiligheid. Deze thema’s worden ook binnen de gemeente Haarlem integraal opgenomen in het
programma Sociaal Domein. De werkgroep overlegt vanaf nu eenmaal per zes weken samen met de
werkgroep Jeugd van de Adviesraad Zandvoort met een beleidsambtenaar van de afdeling Jeugd.
Saskia is bij dit overleg aanwezig en een kort verslag met de belangrijkste bespreekpunten wordt
aan iedereen verstuurd.
Agendaoverleg en Periodiek overleg:
Bij het agendaoverleg met de coördinerend wethouder Sociaal Domein is Jurry aanwezig naast Ruth
en Saskia. Gert-Jan schuift aan bij het periodiek overleg met de programmanager Sociaal Domein
en de contactambtenaar SZW. Besloten wordt dat beiden tot september deze taak blijven
vervullen.
10. Rondvraag en sluiting
Mirjam meldt dat de sociaal wijkteams door SZW zijn geïnformeerd dat vanaf 1 januari 2018 het
niet meer mogelijk is papieren inkomstenverklaringen voor mensen met een bijstandsuitkering in te
vullen in de spreekkamer bij Sociale Zaken. Klanten dienen vanaf dan zelf met hun DigiD dit
formulier digitaal in te vullen. In dezelfde mail is gemeld dat Dock op afspraak mensen helpt met
invullen, indien zij thuis geen beschikking hebben over een computer. Volgens Mirjam is bij Dock dit
niet bekend. Ruth bespreekt dit in het volgend overleg met de coördinerende wethouder.
Petra meldt dat er veel te doen is over het inburgeren en de rol van de gemeenten. Ruth meldt dat
dit ook terugkomt in het advies diversiteitsbeleid en zal ook zeker een aandachtspunt zijn bij de
verdere uitwerking van het advies.
Samet meldt dat men niet kan aanmelden bij de collectieve ziektekostenverzekering voor minima
van de gemeente wanneer men een achterstand heeft in de premiebetaling van de huidige
verzekering. Dit is inderdaad het geval, mensen met een achterstand worden verwezen naar het
inloopspreekuur, in sommige gevallen is het mogelijk via de afdeling schulddienstverlening iets te
regelen.
Ruth zal in het nieuwe jaar de nieuwe coördinerend wethouder uitnodigen een vergadering bij te
wonen, ook zal er een uitnodiging uitgaan naar de wethouders Snoek en Botter. De burgemeester
heeft al aangegeven een keer aanwezig te willen zijn bij een vergadering.
Er zijn verder geen vragen meer, Ruth bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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Actielijst
Nummer

Actie

Wie

datum

02-03

organiseren werkbezoek Moskee

Samet, Saskia

Eerste kwartaal
2018

09-01

Aanpassen teksten website

Ruth en Saskia

Eerste kwartaal
2018

12-01

Opstellen brief college over andere invulling
uitreiking Participatieprijs

Saskia/Ruth

Januari 2018

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Mobility mentoring

Ruth

2018

Toelichting gemeente op wmo- en
leerlingenvervoer

Saskia

Januari 2018

de stichting ‘Goed Doen voor een Ander’ met
het buurtproject Koffieschenken

Saskia

februari /maart 2018

Bedrijf en Samenleving

Saskia

Februari/maart 2018
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