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

Datum: dinsdag 11 december 2018
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Gert-Jan Ankoné, Mohamed Bouzia, Behy Chegini, Anja van
Dam, Vincent Feith, Michiel Nieuwenhuis, Petra Nuyens, Hans Redeker, Douwe Reinders, Samet Sari ,
Louis Sluys, Jurry Smit, Ineke Verburg, Floor van Wijk, Frits de Vries, Saskia Augustin (ambtelijk
secretaris verslag)
Afwezig: Jet Harder
Gasten: wethouder Jur Botter, Lilian de Graauw (beleidsambtenaar jeugd gemeente Haarlem)
agendapunt 2
1. Opening en mededelingen
Ruth heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder de gasten wethouder Jur Botter en Lilian de
Graauw beleidsmedewerker afdeling Jeugd van de gemeente Haarlem. Jet heeft zich afgemeld voor
deze vergadering.
2. Stand van zaken Jeugd
Jur Botter geeft een toelichting op de lopende zaken binnen het domein Jeugd.
Inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: Op dit moment hebben twee partijen ingeschreven
die samen ongeveer 80% van de huidige klanten in zorg heeft. Met de derde partij is men nog in
gesprek op bestuurlijk niveau en de verwachting is dat men ook hier uit gaat komen en dat ook met
deze partij een contract afgesloten wordt. Mocht dit uiteindelijk toch niet het geval zijn dan zijn er
andere oplossingen mogelijk om de zorg toch te verlenen. Bijvoorbeeld door de twee andere partijen
de zorg te laten verlenen of door bij de derde partij een light contract af te sluiten. Voor de cliënten
die nu al in zorg zitten heeft het voor nu geen gevolgen, omdat de verplichting tot zorgcontinuïteit
vast gelegd is in het huidige contract.
Jeugdzorgplus (gesloten plekken):
In mei 2018 hebben de Noord Hollandse regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland
een aanbesteding uitgeschreven om de JeugdzorgPlus in te kopen voor 2019 en verder. Uit de
voorlopige gunning is gebleken dat de JeugdzorgPlus per 2019 niet is ingekocht bij de bestaande
partners Parlan (Transferium) en Spirit (de Koppeling). Het niet gunnen van de JeugdzorgPlus kan
forse gevolgen hebben voor de instelling en daarmee voor de continuïteit van zorg voor deze
kwetsbare groep jeugdigen. Horizon is de organisatie die de Jeugdzorgplus gegund heeft gekregen
mede op basis van hun plan van verbetering en visie. Zij willen de jeugdigen op gaan vangen in
gezinshuizen alleen is de uitvoering nog niet zo ver en moeten deze huizen nog gerealiseerd gaan
worden op zeer korte termijn. Er moet nu een oplossing komen voor deze overgang van
zorgaanbieders, de jongeren die deze zorg nu ontvangen mogen niet de dupe worden van deze
ontwikkeling.
Tekorten budget Jeugd:
Op dit moment is er een structureel tekort van 4,5 miljoen op het budget voor Jeugd op jaarbasis. De
Jeugdwet kent een openeindfinanciering. Op dit moment verblijven in instellingen 20- 25 jongeren
die vallen onder de zwaarste zorggroep. De kosten voor deze zorg bedragen 145.000 tot 165.000 per
cliënt per jaar. Deze kosten drukken zwaar op het budget. Er wordt veel aandacht besteed aan
preventie om duurdere zorg te voorkomen. Zo zijn bij alle huisartsen POH-ers (praktijkondersteuners
Huisarts) Jeugd gekomen. Hierdoor is de drempel voor laag, snel en niet bedreigend. Er wordt
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minder snel doorverwezen naar specialistische hulp en als er wel doorverwezen wordt zijn de veel
effectiever en meteen bij de juiste zorgaanbieder/hulpverlener.
Ook wordt er vanuit het CJG steeds beter gediagnostiseerd. Daarnaast komt de transformatie van de
Jeugdzorg steeds beter op gang. Maar dit kost tijd, volgens sommigen zelfs een generatie voordat het
stelsel volledig getransformeerd is. Op dit moment wordt er gewerkt aan een integrale nota jeugd,
deze wordt ook voorgelegd aan de Participatieraad. In deze nota ligt de nadruk op de verbinding met
de verschillende terreinen die van belang zijn voor het welzijn van de kinderen en jongeren en op de
transformatie en preventie.
Leerlingenvervoer:
Met ingang van het schooljaar 2019/2020 gaat het leerlingenvervoer over naar de Regiorijder. Jur is
van mening dat hiermee volledig voldaan is aan het advies van de Participatieraad en de commissie
Samenleving. Hij merkt op dat het huidige leerlingenvervoer ook kampt met problemen, die nog eens
versterkt worden doordat er twee vervoerssystemen binnen een regio bestaan. De verwachting is
dat door een bundeling van alle vervoersstromen deze beter op elkaar afgestemd kunnen worden
waardoor er een efficiënt werkend systeem ontstaat met volwaardige banen. Daarom heeft hij bij de
gemeenten Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal er op aangedrongen ook aan te sluiten. Jur kan
zich voorstellen dat er zorgen zijn maar de bij de overgang zal o.a. de stiptheid alert gevolgd worden.
Waarbij hij wel opmerkt dat een foutmarge van 5% aanvaardbaar is, dezelfde marge die gangbaar is
in het reguliere openbare vervoer.
3. Conceptverslag vergadering juni 2018
Tekstueel:
Blz 1, moet zijn Michiel Nieuwenhuis, Saskia past dit aan. Geen opmerkingen.
N.a.v.:
Blz. 2 Er is nog geen nota over het Domus+ traject. Wel is de grond inmiddels aangekocht en is er
opnieuw een project gestart waarbij ook de buurt betrokken wordt.
Blz 2. Openstaande adviezen, diversiteitsbeleid. De betrokken ambtenaar heeft inmiddels een stuk
herschreven dit moet nog verder de route in.
Blz 3, Petra komt terug op de daar genoemde foundation ter ondersteuning van de LHBT groep. Deze
is inmiddels officieel opgericht onder de naam de Dusty Foundation. Er is ook samenwerking gezocht
met andere organisaties. De website van Dusty komt binnenkort online.
Actielijst:
11-02 In de vorige vergadering is afgesproken de Participatieraad een brief opstelt aan de wethouder
over het rapport over de veiligheid van vrouwen in de maatschappelijk opvang, uitgevoerd door HvO
Querido. In het maandelijkse overleg met de wethouder is besloten om in eerste instantie met HvO
Querido zelf in gesprek te gaan. Hierna is het altijd nog mogelijk, indien er een aanleiding toe is, om
de wethouder schriftelijk te bevragen. Er is wat discussie of dit wel tot de taak van de
Participatieraad behoort. Maar omdat het onderzoek uitgevoerd is mede naar aanleiding van het
gesprek met de Participatieraad destijds wordt besloten om het onderwerp toch met een gesprek af
te ronden. Jur, Ruth en Floor zijn bij dit gesprek aanwezig.
4. Reactie op adviezen
• De reactie op het advies Haarlemmers in acute zorgnood is nog niet ontvangen. Deze wordt
wel binnenkort in het college besproken. Komt terug op de volgende vergadering.
• De werkgroep die het advies Sociale Basis heeft opgesteld is tevreden met de reactie van het
college. Wel zijn er twee kanttekeningen: er is zorg over de thematafels. Gevaar kan zijn dat er
eigen koninkrijkjes ontstaan waardoor de integraliteit in gevaar komt. Tweede punt van zorg is
de kanteling van de dagbesteding naar de vrij toegankelijke voorzieningen. Er komen steeds
meer signalen dat het samenvoegen van verschillende doelgroep niet altijd goed werkt. Temeer
omdat deze groep vaak begeleid worden door vrijwilligers die zelf ook kwetsbaar zijn. Er wordt
opgemerkt dat de noodzaak van de kanteling niet duidelijk blijkt uit de reactie van het college.
Ook is de vraag op welke inhoudelijke gronden er nog verder gekanteld gaat worden en of de
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klanten hier uiteindelijk beter mee af zijn. Ruth stelt voor het onderwerp kanteling te blijven
benadrukken, ook in de agenda overleggen met de wethouder.
5. Jaarplan 2019/terugblik teamdag
De teamdag is positief ervaren door iedereen. Op deze dag is gekozen voor het thema Wonen. Er zijn
twee werkgroepen geformeerd, een voor het beleidsonderzoek en een voor het ophalen van
informatie in de stad. Hans en Ineke zijn trekker van de beleidswerkgroep, voor de volgende
vergadering komen zij als werkgroep bijeen om te bespreken hoe we het thema gaan aanpakken het
komende jaar. Dit in afstemming met de tweede werkgroep waarvan Vincent de trekker is.
Het jaarplan is nagenoeg klaar op wat kleine aanvullingen na. De activiteiten die gepland gaan
worden rond het jaarthema worden ook opgenomen in het jaarplan.
6. OCO stand van zaken
De onafhankelijke cliëntondersteuning was in 2016 het jaarthema van de Participatieraad. Er zijn
destijds een tweetal ongevraagde adviezen uitgebracht over het onderwerp uitgebracht. Uiteindelijk
heeft de gemeente besloten een pilot aan te gaan met Cliëntenbelang en hen 1,5 jaar in te huren
specifiek voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Tussentijdse berichten zijn dat er steeds meer
gebruik gemaakt wordt van de ondersteuning. Er is nog geen evaluatie uitgevoerd dit komt aan het
eind van de pilot periode. Cliëntenbelang wil graag in gesprek met de Participatieraad om hun
ervaringen in Haarlem te delen. Ruth, Anja en Petra zijn bij dit gesprek aanwezig.
7. Kennismaking commissie Samenleving
Op 10 januari, voorafgaand aan de vergadering van de commissie Samenleving, is er een
kennismaking met de leden van de commissie Samenleving. Ruth zal eerst een korte presentatie
geven over de rol en taken van de Participatieraad. Om vervolgens in gesprek te gaan aan de hand
van een paar stellingen gerelateerd aan het jaarthema. Ruth, Samet, Petra, Frits, Louis, Hans en GertJan zijn in ieder geval aanwezig.
8. Training 2019
Op dinsdagavond 12 februari verzorgt Heske Pohlmann een workshop over hoe het
gemeentebestuur werkt. Voor de maanden maart/april staat een schrijftraining op de planning. Deze
training bestaat uit een workshop van 4 uur en een terugkomsessie van 2 uur. Nadere informatie
volgt.
9. Stand van zaken werkgroepen
Jeugd: zie verslag en agendapunt 2.
Participatiebedrijf: de werkgroep heeft overleg gehad over de verkenning rond het vormen van een
Participatiebedrijf (zie ook bijgevoegde presentatie). In het voorjaar komt er een notitie met een
voorstel richting het college, deze notitie wordt besproken met de Participatieraad.
Wmo aanvragen: De Participatieraad heeft in de afgelopen periode meerder signalen ontvangen
over de achterstanden bij de afhandeling van de Wmo aanvragen. Dit is ook al enige weken geleden
aangekaart in het overleg met de wethouder en bij de afdeling Wmo van de gemeente. Inmiddels is
er een raadsinformatiebrief verstuurd waarin de achterstanden verklaard worden en maatregelen
worden aangekondigd. Op 17 januari staat er een overleg ingepland met de werkgroep en de
gemeente over dit onderwerp. Besloten wordt om vooruitlopen op dit gesprek een ongevraagd
advies op te stellen met daarin ook een reactie op de in de Raadsbrief genoemde maatregelen.
10. Rondvraag en sluiting
Frits vraagt aan alle leden te antwoorden op mails die verstuurd worden binnen werkgroep met
daarin een verzoek tot reageren.
Douwe neemt afscheid van Participatieraad en bedankt alle leden voor de leerzame en goede tijd die
hij gehad heeft. Hij wenst iedereen veel succes!
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Op de teamdag heeft Ruth Douwe al toegesproken, ze bedankt hem nogmaals voor zijn bijdrage aan
de Participatieraad. Ze bedankt de overige leden voor hun aanwezigheid en inzet het afgelopen jaar
en wenst iedereen fijne feestdagen.

Actielijst
Nummer

Actie

Wie

datum

09-01

Aanpassen teksten website

Ruth en Saskia

Eerste kwartaal
2019

12-01

Opstellen werkdocument thema wonen

Werkgroepen

Januari 2019

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Resultaten Ik doe mee!

Saskia

januari
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