Concept-verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem juni 2018

Datum: dinsdag 19 juni 2018
Aanwezig: Jurry Smit (wnd. voorzitter), Gert-Jan Ankoné, Anja van Dam, Bernice Mulder, Ruth
Nelemaat, Petra Nuyens, Douwe Reinders, Samet Sari, Louis Sluys, Ineke Verburg, Floor van Wijk,
Saskia Augustin (ambtelijk secretaris verslag)
Afwezig: Mohamed Bouzia, Jet Harder, Hans Redeker, Frits de Vries,
Gasten: Addy van der Sluys, Jan Willem Duker, gemeente Haarlem (agendapunt 2 en 3)
1. Opening en mededelingen
Omdat Ruth niet de hele vergadering aanwezig kan zijn, heeft ze aan Jurry gevraagd de vergadering
voor te zitten. Jurry opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hans en Frits zijn niet
aanwezig wegens vakantie, Jet en Mohamed hebben zich afgemeld voor de vergadering.
2. Toelichting op de evaluatie van het Sociaal Wijkteam door Addy van der Sluys.
De evaluatie van het Sociaal Wijkteam heeft twee doelen, ten eerste om er als organisatie van te
kunnen leren en waar nodig bij te stellen. Daarnaast is het evaluatierapport een onderdeel van de
opinienota organisatieontwikkeling Sociaal Wijkteam. Deze opinienota informeert de commissie
Samenleving over mogelijke organisatie vormen voor het Sociaal Wijkteam vanaf 2020. Naast
informeren wordt in de nota ook gevraagd naar de inzichten en opvattingen van de commissie
Samenleving zelf. Na de behandeling van de nota wordt een raadsbesluit voorbereid met daarin de
definitieve keuze van het college. Beide nota’s komen ter advisering naar de Participatieraad.
Gebruikte bronnen en instrumenten voor het evaluatieonderzoek zijn o.a. een
klanttevredenheidsonderzoek onder klanten en netwerkpartners, algemene beleidsevaluatie en
informatie vanuit platform 31. Zie voor verdere informatie en de resultaten de bijgevoegde
presentatie. Het volledige evaluatierapport wordt binnenkort aan de leden verstuurd.
3. Toelichting op de Sociale Basis vanaf 2020 door Jan Willem Duker
Jan Willem Duker is beleidsadviseur bij de gemeente Haarlem en werkzaam op de afdeling
Maatschappelijke Ondersteuning en geeft een toelichting op de ontwikkelingen in de Sociale Basis.
De Sociale Basis (voorheen Basisinfrastructuur) is het geheel van inwoners, initiatieven, organisaties
en (sociaal) ondernemers, die met elkaar bijdragen aan een sociale stad, wijk en buurt. Ze bieden
bijvoorbeeld hulp bij een zinvolle dagbesteding, het in contact komen met andere mensen of het
op orde brengen van de financiële administratie. De gemeente heeft meerjarige subsidierelaties
met veel organisaties die in Haarlem actief zijn in de Sociale Basis. Daarnaast is er een veelheid aan
kleine en grote initiatieven die voor één of enkele jaren ondersteund worden. De meerjarige
subsidierelaties zijn aangegaan tot 1 januari 2020. Voor die tijd moeten nieuwe (subsidie)afspraken
gemaakt worden; de uitgangspunten daarvoor worden in 2018 vastgesteld. Dit biedt de
mogelijkheid om opnieuw te kijken naar de huidige aanbieders, is de ondersteuning dekkend en
compleet? Zijn de effecten en resultaten wat we met elkaar willen? Zijn er inmiddels nieuwe
initiatieven die ook in aanmerking zouden kunnen komen voor een vorm van subsidie? Vragen die
de komende periode beantwoord worden zodat er dit jaar bestuurlijke keuzes gemaakt kunnen
worden en volgend jaar gestart kan worden met de nieuwe subsidie uitvraag. Om inzicht te krijgen
in dit vraagstuk is er een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor verschillende partijen;
organisaties, burgerinitiatieven, bewoners, de adviesraden en ambtenaren binnen het Sociaal
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Domein. De opbrengsten van deze bijeenkomsten worden verwerkt in een opinienota waarin
mogelijke richtingen en scenario’s worden geschetst. Deze nota komt ook ter advisering naar de
Participatieraad Haarlem.
4. Conceptverslag vergadering april 2018
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
N.a.v.:
Blzs 3 Rondvraag: Petra stelt voor het werkbezoek aan de Fjord uit te stellen tot het najaar.
Blz. 3 Rondvraag: Ineke heeft cijfers gekregen over het aantal mensen met verward gedrag in
Haarlem. Ineke bereidt een notitie voor over de GGZ problematiek, wachtlijsten in de ambulante
zorg en het vervolgtraject na opnamen en de rol van het Sociaal Wijkteam.
Actielijst
04-01: Bij navraag bleek dat er geen klachtenregeling regiorijder op papier is. In de klankbordgroep
vergadering van 5 juli a.ss zal Anja dit bespreken.
5. Reactie college op Advies Wmo-verordening
Het college onderschrijft het belang van een goed leesbare verordening en neemt de aanbeveling
van de Participatieraad over. Er komt een makkelijk leesbare versie van de verordening waarbij ook
gebruik gemaakt wordt van pictogrammen.
In het advies heeft de Participatieraad wederom aandacht gevraagd voor een eenduidige en
laagdrempelige klachtenregeling binnen het Sociaal Domein. Helaas gaat het college in haar reactie
hier niet verder op in maar verwijst ze naar de huidige klachtenprocedure.
6. Stand van zaken werkgroepen
Individuele begeleiding en dagbesteding:
Petra en Saskia hebben van twee ambtenaren van de afdeling Wmo een toelichting gekregen op
het proces rond de herindicaties ambulante begeleiding en dagbesteding. Eind 2017 was de
gemeente Haarlem bezig met een verwervingsstrategie en tegelijkertijd liep het project
herbeoordelingen WMO. Vanwege wet- en regelgeving mag de gemeente tijdens de
verwervingsprocedure niet in gesprek met de zorgaanbieders. Een van de redenen waardoor de
communicatie in dit traject niet goed verlopen is. Voor de herbeoordeling is een aantal tijdelijke
krachten aangenomen die alle dossiers bekeken hebben. Bij een groot aantal dossiers was er niet
voldoende informatie beschikbaar. Bij alle organisaties is extra informatie opgevraagd maar hier is
niet door iedereen (tijdig) op gereageerd. Vanwege de tijdsdruk is, bij onvoldoende informatie of
onvolledige dossiers, de indicatie “licht“ afgegeven. Begin 2018 werd duidelijk dat er iets niet goed
verlopen was omdat er veel bezwaren binnen kwamen. Vervolgens is besloten alle
herbeoordelingen opnieuw te beoordelen en indiceren. Dit betekent een nieuwe beschikking met
voldoende motivatie voor de gekozen indicatie. Volgens planning zijn eind juni alle dossiers
opnieuw bekeken en is er een huisbezoek afgelegd dan wel telefonisch contact geweest of bezoek
op locatie. De voorlopige cijfers laten zien dat de meeste indicaties weer terug gezet zijn naar de
oude situatie, de meest voorkomende indicatie is nu middelzwaar.
Jeugd:
Het periodieke overleg van de werkgroep Jeugd met de beleidsambtenaren ging dit keer over de
samenwerking tussen het CJG en de Sociaal Wijkteams. Verdere informatie staat in het verslag van
het overleg dat bij de agendastukken is verstuurd.
Toegankelijke stad:
Half juli vindt er een werksessie plaats met de werkgroep Toegankelijkheid van de Participatieraad
en ambtenaren van diverse afdelingen binnen de gemeente. Doel van de sessie is een start te
maken met een integrale aanpak van de sociale en fysieke toegankelijkheid binnen alle
beleidsterreinen in de gemeente. Vervolgens komt er nog een schriftelijke reactie vanuit het
college op het actieplan.
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Diversiteitsbeleid:
Gert-Jan heeft gesproken met David van Wesel, de nieuwe beleidsambtenaar die diversiteit in zijn
takenpakket heeft. Hij is bezig met een voorstel voor diversiteitsbeleid rond drie thema’s; ouderen
en toegang tot zorg, jongeren op de arbeidsmarkt en de positie van de zelforganisaties. De concept
tekst wordt naar de leden van de werkgroep verstuurd. Gert-Jan heeft deze week een
vervolgafspraak met hem. Ruth schuift hierbij aan. Na het reces komt de werkgroep diversiteit bij
elkaar en wordt de opzet besproken.
7. Rondvraag en sluiting
Ineke was aanwezig bij de opening van de Herstelacademie.
Bernice heeft een netwerkbijeenkomst bezocht rond GGZ zorg in de wijk en in samenwerking met
de Sociaal Wijkteams. Zij heeft daar een inhoudelijke bijdrage geleverd vanuit het familie- en
mantelzorgperspectief.
.

Actielijst
Nummer

Actie

Wie

datum

09-01

Aanpassen teksten website

Ruth en Saskia

Derde kwartaal
2018

12-01

Opstellen brief college over andere invulling
uitreiking Participatieprijs

Saskia/Ruth

Nieuw college

04-01

Opvragen klachtenregeling regiorijder

Saskia/Anja

Mei
/september2018

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Mobility mentoring

Ruth

2018

Transformatieagenda/Piet Haker

Saskia

september

Tandem presentatie

Saskia

oktober
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