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

Datum: dinsdag 3 september 2019
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Gert-Jan Ankoné, Danny van Bakel, Anja van Dam, Vincent
Feith, Jet Harder, Michiel Nieuwenhuis, Petra Nuyens, Lisan Oostdam, Hans Redeker, Frits de Vries,
Saskia Augustin (ambtelijk secretaris verslag)
Afwezig: Mohamed Bouzia, Behy Chegini ,Samet Sari, Ineke Verburg
1. Opening
Ruth heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder de twee nieuwe leden Lisan Oostdam en
Danny van Bakel. Mohamed, Samet, Behy en Ineke hebben zich afgemeld voor deze vergadering.
2. Kennismaking nieuwe leden
De sollicitatiecommissie heeft voor het reces de wervingsprocedure afgerond en zij dragen Lisan
Oostdam en Danny van Bakel voor aan het college om te benoemen als lid van de Participatieraad.
De benoemingsprocedure is nog niet afgerond maar Danny en Lisan zijn vooruitlopend hierop wel al
aanwezig bij de vergadering. In een korte kennismakingsronde stellen Danny en Lisan en de andere
leden zich voor.
3. Conceptverslag juni 2019
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
n.a.v.
blz 3. Wmo vervoer. Vorige week is het leerlingenvervoer via de Regiorijder gestart. Anja meldt dat
ouders goed geïnformeerd zijn via de website en via een informatief artikel in de kranten in de
regiogemeenten. Jammer genoeg hebben de nieuwsbladen in Haarlem dit artikel niet geplaatst. De
eerste dagen is het leerlingenvervoer redelijk verlopen en zijn er geen signalen binnen gekomen van
problemen bij het overige Wmo vervoer. Anja houdt de vinger aan de pols.
blz 4. de afspraak over het regenboogplan is verzet naar 4 september. Petra is hierbij aanwezig, Frits
sluit ook aan.
Actielijst:
05-01 Er moet nog een afspraak gemaakt worden met het presidium over de werkwijze van de
afhandeling van een ongevraagd advies van de Participatieraad aan de gemeenteraad. Gert-Jan gaat
het gesprek samen met Ruth voeren.
05-02 training adviseren kun je leren staat ingepland op zaterdag 16 november. Kan van actielijst.
05-03 de reactie op het klantentevredenheidsonderzoek is besproken met wethouder Meijs er komt
geen schriftelijke reactie meer. Kan van actielijst.
4. Autoluwe binnenstad
Vlak voor het zomerreces is de autoluwe binnenstad uitgebreid en is een aantal
gehandicaptenparkeerplaatsen verwijderd. Bij de Participatieraad kwamen verschillende signalen
binnen van Haarlemmers met een beperking die aangaven dat ze door deze maatregelen niet meer
op eigen kracht bij voorzieningen in de binnenstad konden komen. Ruth heeft contact opgenomen
met de wethouder en vervolgens zijn er tijdelijke maatregelen genomen zoals het toegang verlenen
tot het autoluwe gebied voor mensen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart en de
mogelijkheid voor hen om te parkeren in een beperkt aantal straten.
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Deze middag is de werkgroep van de Participatieraad door de desbetreffende ambtenaren
geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Voordat het college een definitief besluit neemt over
het parkeerbeleid in het centrum voor gehandicapten wordt eerst bovenstaande voorlopige
maatregel geëvalueerd, de Participatieraad wordt hier ook bij betrokken. Ook zal er gekeken worden
hoe andere gemeenten deze problemen in hun autoluwe binnensteden hebben opgelost. Voor nu
houden gehandicapten de mogelijkheid om het gebied in te kunnen en op aangewezen plekken te
parkeren.
5. Wmo achterstanden en bespreking rapport HHM
Uit het laatste overzicht van de afhandeling van de Wmo aanvragen blijkt dat de achterstanden van
vorig jaar grotendeels zijn weggewerkt. Het is niet duidelijk of er nieuwe achterstanden aan het
ontwikkelen zijn. Voor zover bekend zijn er geen signalen vanuit de stad dat de wachttijden weer aan
het oplopen zijn. Voorlopig blijven er maandelijks cijfers over de afhandeling van de Wmo meldingen
aangeleverd worden.
De gemeente heeft het bureau HHM opdracht gegeven onderzoek te doen naar de ontwikkelingen in
de Wmo aanvragen in de komende jaren. Ruth heeft samen met de voorzitter van de Adviesraad
Zandvoort, Friso van Marion, een overleg gehad met de beleidsambtenaren van de gemeente over
het rapport. Friso heeft het rapport bestudeerd en hij is tot de conclusie gekomen dat niet alle
getallen goed onderbouwd zijn en niet alle vergelijkingen kloppen. Hij heeft dit besproken met de
onderzoekers en met de beleidsambtenaar van de gemeente Haarlem. Volgens hem is het niet
terecht dat de getallen uit dit rapport gebruikt worden als basis voor de begroting van de komende
jaren. Bovendien is geen rekening gehouden met het feit dat “oude” ouderen langer fit blijven en dus
op een andere, mogelijk later pas gebruik maken van WMO voorzieningen “. Ruth stuurt de
mailwisseling over het rapport ter informatie rond.
6. Conferentie 2 oktober over mensen met verward gedrag
Tijdens het zomerreces is de werkgroep diverse malen bijeen geweest om de conferentie van 2
oktober* voor te bereiden. Opzet van de conferentie is aangepast, doel is nu om zoveel mogelijk
Haarlemse wijkbewoners te informeren over wat er allemaal geregeld is voor mensen met verward
gedrag en wat bewoners zelf kunnen doen. Achterliggende gedacht is om op deze manier meer
begrip en tolerantie voor deze groep bewoners te kweken in de wijken. Voor het plenaire deel is
psychiater Jim van Os uitgenodigd. Ook worden er diverse workshops georganiseerd. De leden van
de Participatieraad worden verwacht aanwezig te zijn op de conferentie aangezien er diverse taken
zijn waarvoor ze ingezet worden.
Besloten is om de Participatieprijs niet uit te reiken op deze bijeenkomst omdat het niet passend is
bij het onderwerp en er te weinig ruimte is in het programma. Voorstel is om de Participatieprijs op
een later tijdstip uit te reiken (bv in november op de verjaardag van de stad). Lisan en Petra bieden
aan de Participatieprijs te organiseren.
*de conferentie is verplaatst naar woensdag 30 oktober van 16.00 tot 19.00 in het Seinwezen.
7. Evaluatie schulddienstverlening
Voor het zomerreces heeft Corinne Visser de evaluatie schulddienstverlening rondgestuurd. Het
conceptrapport is al eerder besproken met de werkgroep. Nu zijn ook de resultaten verwerkt van de
gesprekken die de Participatieraad heeft gehad met mensen die de afgelopen periode gebruik
hebben gemaakt van de schulddienstverlening. Hans en Frits lezen de evaluatie door en indien nodig
bereiden ze een schriftelijke reactie voor.
8. Terugkoppeling Werk en Inkomen
Frits was namens de Participatieraad aanwezig bij de rondetafelgesprekken met cliënten van de
afdeling Werk en Inkomen. De opkomst was minimaal er waren slechts twee cliënten aanwezig. Frits
is van mening dat het handiger was geweest als de gesprekken bijvoorbeeld door de Participatieraad
waren georganiseerd en niet door de gemeente. Dit schrikt waarschijnlijk toch mensen af. In het
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periodiek overleg zal Ruth dit bespreken. Wat Frits verder opviel in het gesprek was dat het nog
steeds lastig is om informatie uit te wisselen tussen het UWV en de gemeente. Er is een verslag van
de bijeenkomst gemaakt. Frits stuurt dit rond.
9. Reactie college op jaarverslag en jaarplan
Het college is complimenteus in haar reactie op het jaarverslag en het jaarplan. In het jaarplan staat
nog het jaarthema Wonen vermeld. Inmiddels is het thema aangepast.
10. Reactie college op advies nota Jeugd en op brief op voortgang Toegankelijke stad
In de reactie op het advies nota Jeugd wordt ingegaan op de genoemde acties. Over de kwaliteit van
de reactie wordt gemengd gereageerd. In de reactie op de brief over navraag naar de voortgang van
de Toegankelijke stad staat dat de Participatieraad wordt betrokken bij het plan van uitvoering.
Saskia doet navraag wat in deze de planning is en wanneer er een uitnodiging verwacht kan worden.
Frits, Danny en Anja willen graag hierbij aanwezig zijn.
11. Stan van zaken werkgroepen
Participatieprijs:
Is al besproken bij punt 6. Petra en Lisan gaan de uitreiking voorbereiden.
Domus+:
De gemeenteraad heeft inmiddels de criteria voor een dergelijke voorziening vastgesteld. Op dit
moment is men op zoek naar geschikte locaties. Deze vraag is ook uitgezet bij de Haarlemse
bevolking via de diverse media.
Vergaderen op locatie:
In de vorige vergadering heeft een van de bezoekers de Participatieraad uitgenodigd om te komen
vergaderingen in Parkwijk. Men vindt dit een goed idee, mogelijke vergaderlocatie zou de Selimye
Moskee in Parkwijk kunnen zijn. Saskia zal informeren naar de mogelijkheden voor een van de
vergaderingen in het eerste kwartaal 2020.
Cursusdag 16 november:
Op zaterdag 16 november is de cursus Adviseren kun je leren. Locatie is het Seinwezen, aanvang
cursus 9.00 uur.
12. Rondvraag
Ruth is in gesprek geweest met de Dusty Foundation. Deze foundation bestaat uit vrijwilligers die
aandacht vragen voor het toenemende geweld tegen LHBTI -ers. Ze geven advies en bijstand aan
slachtoffers bij het doen van aangifte na geweld. De groep is niet vertegenwoordigd bij het
Regenboogoverleg. Ruth heeft in het overleg met de wethouder het verzoek gedaan om de Dusty
Foundation aan te sluiten bij dit overleg.
Anja nodigt de leden uit aanwezig te zijn op de mantelzorg dag van 11 september. Onderwerp is deze
keer het levenstestament. Anja kan vanwege vakantie niet aanwezig zijn.
Hans heeft een opmerking over de vooraankondiging nieuw beleid alternatief personenvervoer. Op 4
september is er een bijeenkomst over dit vervoer langs toeristische attractie, winkels en horeca in de
binnenstad van Haarlem. Hij vraagt zich af hoe dit in verhouding staat tot de autoluwe binnenstad.
Petra merkt op dat er nauwelijks meer sociale huurwoningen worden aangeboden via woonservice
en dat dit een groot probleem is.
Saskia meldt dat ook dit jaar weer evaluatiegesprekken worden ingepland. Dit zal dit jaar in oktober
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

09-02

Evaluatie SDV lezen en indien
nodig schriftelijke reactie
opstellen

Hans en Frits

Oktober 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

November
2019

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Geweld hoort nergens thuis

Saskia

Oktober 2019

Pink panel

Petra/Saskia

Nov 2019

Proeftuinen Wmo

Saskia

December 2019

4

