Concept-verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem juni 2020

Datum: dinsdag 2 juni 2020
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Gert-Jan Ankoné, Petra Nuyens, Hans Redeker, Tineke Tjalma,
Frits de Vries, Ineke Verburg, Anja van Dam, Michiel Nieuwenhuis, Lisan Oostdam en Baukje
Hegeman
Afwezig: Danny van Bakel, Samet Sari, Mohamed Bouzia
1. Opening/ vaststelling agenda/ mededelingen
Ruth heet iedereen welkom en opent de vergadering. Ruth heet Rolf Kwist welkom. Rolf Kwist gaat in
gesprek over de onafhankelijke cliëntondersteuning.
2. Gesprek met Rolf Kwist over onafhankelijke cliëntondersteuning (zie bijlage)
Rolf Kwist (Gemeente Haarlem) licht het koploperstraject toe. Daarin roept Rolf ook om de
betrokkenheid van de participatieraad. Het Rijk verstrekt eenmalig middelen voor onafhankelijke
cliëntondersteuning. Hiervan wordt een projectleider aangesteld voor de komende anderhalf jaar.
Anja vraagt wat er is afgesproken over de duur van de ondersteuning? En of de rol van Tandem
benoemd kan worden? Rolf geeft aan dat dit aan de orde komt tijdens het project. De ondersteuning
moet inderdaad duren zo lang als nodig is. Rolf licht verder toe dat andere organisaties ook
onafhankelijke cliëntondersteuning geven, dit is alleen lastig op het moment dat het om de eigen
organisatie gaat.
De projectleider zal starten per 1 juli. Dan zal de participatieraad verder betrokken worden.
Ruth , Anja en Petra spreken af verder in gesprek te gaan over onafhankelijke cliëntondersteuning.
3. Concept-verslag mei 2020
Akkoord
4. Klankbordgroep RegioRijder
Anja en Hans hebben gesproken met Katrijne en Tobias (Haarlem). Daarin is gesproken over
deelname aan klankbordgroep nu dit anders is ingeregeld. Frits vraagt wat er verandert in de opzet.
Anja geeft aan dat de groep een paar keer per jaar bij elkaar komt op regionaal niveau om
ontwikkelingen en het beleid te bespreken.
Besloten wordt dat de participatieraad niet deelneemt aan de klankbordgroep, maar dat het contact
met de ambtenaren wel geïntensiveerd moet worden. Anja en Hans informeren Katrijne de Vries.
5. Terugkoppeling agenda-overleg wethouder Meijs
Dit overleg heeft telefonisch plaatsgevonden. Volgende keer gaat dit via Teams. Dan kan Hans ook
aansluiten. Er komt een interpellatiedebat over de situatie rondom Kenter Jeugdhulp. Voor verdere
update zie agendapunt 8.
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6. Stand van Zaken Regenboogplan
Behandeling regenboogplan wordt komende donderdag in de commissie besproken. Begin januari
heeft de Participatieraad een plan ontvangen van David van Wesel. Petra vertelt dat het COC
aangeeft dat er een aanvulling op dat plan is gekomen. In de commissie worden vragen besproken
over het bestaande plan.
7. Stand van zaken sollicitatiecommissies
a. Leden: Gesprekken vinden morgen plaats. Wordt vervolgd. Herhaalde oproep wordt ook in
het Haarlems Weekblad geplaatst.
b. Voorzitter: vacatures worden geplaatst en locatie voor gesprekken zijn gepland.
c. Ambtelijk secretaris: Vacature staat intern online. Samen met de Adviesraad en de
gemeente beoordelen we de brieven en voeren we de gesprekken.
8. Stand van zaken werkgroepen
a. Werkgroep-overzicht: Definitief werkgroep-overzicht is onderaan het verslag te vinden.
b. Wmo-aanvragen: Er is een terugloop in het aantal aanvragen. Het is nog onduidelijk of dit
wegens corona is. Dit wordt landelijk gesignaleerd. De aanbieders worden doorbetaald om te
voorkomen dat ze omvallen in deze tijd. Gert-Jan geeft aan dat het opvalt dat er de laatste
twee periodes weinig ontwikkeling in de cijfers te zien is. Gert-Jan en Ruth bekijken dit en
nemen contact op met de gemeente.
c. Hulpmiddelencentrum: HMC is failliet. Gemeente koopt hulpmiddelen in om dienstverlening
door te kunnen laten gaan. Ook is er een nieuwe aanbieder in zicht. Petra: Bij de commissie
Samenleving zijn veel vragen gesteld over een nieuwe aanbieder en zorgen geuit over de
ontwikkelingen. De nieuwe aanbesteding moeten we verder in de gaten houden.
d. Werkgroep sociale basis: 16 juni vindt het vervolggesprek met Jan Willem Duker (gemeente
Haarlem) plaats.
9. Communicatie
Ineke wil graag een inventarisatie maken van fysieke en digitale communicatie. Ineke wil
komende vergadering terugkomen met dit overzicht en te nemen acties. Ineke neemt contact op
met Mo en neemt plan van Danny en Vincent ook door.
10. Rondvraag en sluiting
Petra: Ik heb contact gehad met Arno van Vuuren (radioprogramma). Is het een idee dat Ruth
een keer samen met de nieuwe voorzitter worden geïnterviewd in het programma.
Gert-Jan: Alvast een fijne zomer gewenst!

Actielijst
Nummer Actie

Wie

datum

Presentaties vergadering
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Onderwerp

Wie

datum

over Nieuwe Democratie

Jur Botter

Oktober 2020
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B1-project

Marjan Beneker

April 2020 Uitgesteld

Terugkoppeling overleg staatssecretaris

Floor Roduner

April 2020 Uitgesteld

Rapport sleutelpersonen voor statushouders;
opsteller rapportage uitnodigen

Sept 2020

Werkgroep overzicht Participatieraad juni 2020
Werkgroep
Communicatie
Dagbesteding
Diversiteitsbeleid
Geweld hoort nergens thuis
Haarlem Toegankelijke stad
Haarlemmers in acute zorgnood/GGZ problematiek
Handhaving
Jeugd
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Sociale Basis
Verward Gedrag
Wachtlijsten Wmo
Wmo- en leerlingenvervoer
Wonen beleidsgroep
Wonen/vergaderingen in de stad

Trekker
Ineke
Petra
Ruth
Lisan
Frits
Ineke
Hans
Tineke
Ruth
Ineke/Frits
Tineke
Ruth
Hans
Ineke
Ruth

Leden
Mo, Danny
Anja
Gert-Jan, Samet, Mohamed
Tineke, Ineke
Ruth, Anja
Frits, Petra, Ruth
Frits, Ruth
Lisan
Anja, Petra
Samet
Frits, Hans, Ineke, Ruth
Petra, Anja
Anja
Hans
Gert-Jan, Frits

Sollicitatiecommissies
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Sollicitatiecommissie
Voorzitter

Trekker
Petra

Participatieraadleden

Ruth

Ambtelijk secretaris

Ruth (ism Friso van Marion Adviesraad)

Leden
Tineke, Marieke Meijer, Petra
van der Horst en Baukje
Tineke, Anja, Marijke
Lodeweegs
Tineke, Gert-Jan

