Verslag Participatieraad Haarlem
Dinsdag 1 december 2020
Aanwezig:
Andre Jurjus, Petra Nuyens, Hans Redeker, Tineke Tjalma, Frits de Vries, Anja van
Dam, Michiel Nieuwenhuis, Lisan Oostdam, Samet Sari, Mohamed Bouzia, Irene
van der Snee, Annette Aukema, Gamze Köse, Richard Witsiers, Ineke Verburg,
Danny van Bakel, en Noor Kraaijeveld

1.

Opening en mededelingen
Trainingsmiddag Participatieraad
De trainingsmiddag van de participatieraad zal op zaterdag 20 februari
gehouden worden op de eerder gemelde locatie in Schalkwijk. Een definitieve
uitnodiging wordt deze week verzonden.
Partici-peer-uurtje
Er is behoefte aan meer contact met elkaar nu er minder fysieke
mogelijkheden zijn. Het voorstel om een partici-peer-uurtje met enige
regelmaat in te gaan voeren is aangenomen. Het partici-peer-uurtje is
bedoeld om met elkaar te netwerken en sparren en niet bedoeld als overleg
uur over uit te brengen adviezen. Het is vrijblijvend. Je bent dus niet verplicht
deel te nemen. Een eerste uitnodiging voor het partici-peer-uurtje zal in
december volgen.
Jaarplan 2021
Momenteel wordt er een eerste voorzet gedaan op het jaarplan 2021 door
Noor Kraaijeveld (secretaris). Deze zal in de loop van deze week gedeeld
worden met Andre Jurjus (voorzitter) en Hans Redeker (lid). Er wordt
gevraagd wie nog meer vanuit de participatieraad bij het jaarplan de
begroting en het jaarverslag betrokken wil zijn. Irene van der Snee wil graag
samen met Hans aansluiten in de redactie. De vier onderwerpen t.b.v. de
netwerkconferentie zullen in het jaarplan worden opgenomen. De
vergadering in januari zal gebruikt worden om met elkaar het thema te
bepalen en mogelijk een eerste concept te delen.
Benoemingen
De benoemingen worden momenteel behandeld binnen de gemeente
Haarlem. In de vergadering van januari 2021 en hopelijk nog dit jaar kunnen
we vermoedelijk Annette Aukema, Gamze Köse, Richard Witsiers definitief als
volwaardige leden verwelkomen.

Bij verhindering s.v.p. afmelden per e-mail participatieraad@haarlem.nl
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2.

Presentatie Duidelijke Taal
Marjan Beneker (senior beleidsadviseur) ligt het onderwerp duidelijke taal
mondeling toe aan de aanwezigen. De presentatie zal naar de leden worden
doorgestuurd. Deze kon om technische redenen niet getoond worden.
Duidelijke taal is eenvoudig Nederlands op B1 niveau. Dit betekent korte
eenvoudige en actieve zinnen zodat tekst makkelijker te lezen is. Een brief in
de stijl van de duidelijke taal begint met de kernboodschap en word verder
opgevolgd met onderwerp koppen. Er is gekozen voor een actieve schrijfstijl
in een leidende vorm omdat dit duidelijker en makkelijker leest. In een zin
komt maar een boodschap voor i.p.v. meerdere boodschappen en
vakjargontaal zal zoveel mogelijk gemeden. Als dit laatste niet gemeden kan
worden wordt het vakjargon toegelicht. Bijvoorbeeld bij communicatie over
een dwangsom. De aanhef van gemeentelijke correspondentie start niet meer
met ‘geachte’ maar met ‘beste’ waardoor de brief minder formeel en officieel
over komt. Ook is ervoor gekozen in brieven niet meer naar het algemene
telefoonnummer te verwijzen maar naar een contactpersoon met zijn of haar
telefoonnummer. Als een brief in twee A4’tjes kan worden opgesteld zal men
daarvoor kiezen. Er wordt gevraagd of er een evaluatie wordt gehouden op de
toepassing van de duidelijke taal. Marjan Beneker stelt voor dit mee te
nemen. Ook zal Marjan Beneker navraag doe wat de huidige status is t.b.v.
het toevoegen van pictogrammen in communicatie. Dit kan om technische
redenen voorlopig nog niet toegepast worden.

3.

SvZ Inburgering
Er is een reactie op het advies ontvangen. De Wet inburgering is door de
Rijksoverheid met een halfjaar uitgesteld. De gemeente Haarlem start
ondanks de latere ingang van deze Wet al wel met het aanbestedingstraject
en de implementatie. Een aandachtspunt bij deze Wet zal liggen op
huisvestingsknelpunten. Annette Aukema zal contact opnemen met de
beleidsadviseur.

4.

Concept-verslag 3 november 2020
Het verslag is vastgesteld.

5.

Verslag Agenda Overleg
Aanvullingen op het verslag:
Er is een mail ontvangen van een bewoner uit de Boerhaavewijk met de vraag
of de Participatieraad iets kan betekenen in de besluitvorming en
ontwikkelingen rondom de locaties voor Domus Plus en Skave Huse. Frits de
Vries, Petra Nuyens en Andre Jurjus zullen in klein comité bespreken hoe om
te gaan met signalen van burgers. Op 7 december en 14 december worden
door de gemeente kleine fysieke bijeenkomsten in de wijken georganiseerd
waarbij wethouder Meijs met tien deelnemers uit de wijk om tafel gaat. Deze
bijeenkomsten kunnen digitaal bijgewoond worden.
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6.

Verslag Periodiek Overleg
Aanvulling op het verslag:
Op 26 november hebben Petra Nuyens en Frits de Vries een digitaal overleg
gehad met Manon Tijssen (beleidsadviseur) over het regenboogbeleid. In
Haarlem is een nieuwe organisatie gestart met de naam STAD (Stichting
Talent and Dreams). Deze jongerenorganisatie houdt zich o.a. bezig met
onderwerpen voor LHBTI-ers. Het is de bedoeling dat jongeren hierdoor een
loket hebben dat voorheen door DOCK verzorgd werd.
Op 11 december zal de stad Haarlem paars kleuren. Het is dan paarse vrijdag
tegen homofobie. Besloten is dat de website van de Participatieraad op
paarse vrijdag ook paars zal kleuren.
De regeling huishoudelijke hulp voor mantelzorgers, is niet opgenomen in de
begroting voor 2021 en zal beëindigd worden. Deze subsidie werd door
Tandem gecoördineerd.

7.

Workshops/Netwerkconferentie
Besloten is dat de vier thema’s voor de workshops behouden blijven. De
workshops zullen professioneel ondersteund gaan worden door Gert-Jan
Ankoné van Stichting Stadsgesprekken. Op 10 december staat er met de
werkgroep een vervolg overleg gepland waarbij Gert-Jan Ankoné zal
aansluiten. De workshops zullen vermoedelijk in het eerste kwartaal 2021, bij
voorkeur fysiek, in kleine groepsverbanden gaan plaatsvinden.

8.

Programma, werkagenda’s en planning jeugd, wmo, werk & inkomen,
schulden & minima en sociaal domein 2021
Het programma sociaal domein met de daar aangekoppelde werkagenda’s en
planningen worden op donderdag 3 december behandeld in de commissie
samenleving. Het biedt inzicht waar de gemeente zich het komende jaar op
gaat richten.
Met betrekking tot de inkoopstrategie van de sociale basis zal rond de derde
week van januari 2021 een werksessie georganiseerd worden door Piet Haker
(programmamanager) voor de Participatieraad.

9.

Planning presentaties
TOZO/NOW-regeling, door Myrthe de Vlieger (beleidsadviseur), vergadering
Participatieraad januari 2021
Wet verplichte GGZ, door Esmee van Wijk (beleidsadviseur), vergadering
Participatieraad februari 2021
Diversiteit, in de loop van 2021, vergadering Participatieraad 2021.

10. Stand van zaken werkgroepen
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Begin volgend jaar zal er met de werkgroep een gesprek plaatsvinden met
Yvon Steur (beleidsadviseur) over het koplopersproject en de onafhankelijke
cliëntondersteuning. Het doelgroepenbeleid zal goed in de gaten gehouden
moeten worden.
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Communicatie
Het is de planning dat de nieuwe website in januari 2021 gepubliceerd gaat
worden. Danny van Bakel gaat de komende weken alle werkdocumenten en
lay-outs aanpassen naar de nieuwe stijl. Noor Kraaijeveld zal de documenten
die gepubliceerd gaan worden doorsturen naar een communicatieadviseur,
binnen de gemeente, om deze te beoordelen en daar waar nodig aan te
passen naar B1 stijl.
Jeugd
Op 10 december heeft de werkgroep jeugd overleg met de beleidsambtenaren
jeugd.
Participatiebedrijf
De werkgroep heeft een gesprek gehad met Annemiek van Outvorst
(beleidsadviseur). De aandachtspunten zijn besproken en opgenomen in het
rapport.
Participatieprijs
De werkgroep heeft twee digitale overleggen gehad. Het idee is om op 8 april
2021 de participatieprijs te gaan organiseren. Er zal een lijst met criteria
worden opgesteld waaraan de aanmeldingen moeten voldoen. Er wordt
gekeken naar een manier om burgers online mee te laten stemmen. Dit
onderwerp zal in januari geagendeerd worden voor de vergadering van de
Participatieraad. Wethouder Meijs zal dan na de vergadering gevraagd
worden haar agenda op 8 april 2021 vrij te houden.
Lage basisvaardigheden beroepsonderwijs
Er is een conceptadvies opgesteld. Op korte termijn zal de werkgroep in
gesprek gaan met de beleidsadviseur.
Toegankelijkheid
De werkgroep toegankelijkheid wordt aangevuld met Danny van Bakel.
Er is overleg geweest met wethouder Meijs over de toegankelijkheid in
Haarlem naar aanleiding van het ongevraagde advies dat is uitgebracht. De
ambtelijke ondersteuning van het onderwerp toegankelijkheid is onder de
aandacht bij de wethouder.
Armoede en Schulden
De reactie op het advies is ontvangen en gedeeld. In de communicatie naar
cliënten is toegevoegd dat kosteloos gebruik gemaakt mag worden van een
onafhankelijke cliëntondersteuner.

8.

Rondvraag
Op NPO1 is momenteel iedere maandagavond een documentaireserie te zien
genaamd “klassen”. Het is een aanrader hier een keer naar te kijken. De
documentaire laat goed zien hoe je achtergrond, het milieu waar je uit komt
en de wijk waar in je woont bepalend kan zijn voor kansen in de
maatschappij.
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De samenvatting van het interview over de sociale wijkteams in Haarlem zal
gedeeld worden met de leden van de Participatieraad.
Baukje Hegeman (voormalig secretaris) gaat de gemeente Haarlem verlaten
en werken voor de gemeente Rotterdam. Baukje zal via de mail de
Participatieraad hier nog verder over informeren. M.b.t. het project onder de
pannen zal er een afspraak ingepland worden met Thomas Witteveen
(beleidsadviseur Jeugd). Thomas is voornamelijk betrokken bij onderwerpen
die met daklozen jongeren te maken hebben.

ACTIELIJST vanaf 06-10-2020
Nr. Datum
Onderwerp
1

06-10-2020

5

06-10-2020

11

06-10-2020

15

03-11-2020

17

03-11-2020

18

01-12-2020

19

01-12-2020

20

01-12-2020

21

01-12-2020

22

01-12-2020

23

01-12-2020

24

01-12-2020

25

01-12-2020

Actiehouder

Deadline

SvZ

Benoeming Annette, Gamze en
Richard
Uitnodiging verzenden afscheid
Ruth, Saskia en Gert Jan
Herschrijven website tekst naar
B1 niveau.
Advies bij evaluatie Nieuwe
Democratie als de volgende
coalitieperiode start.
Presentatieoverzicht aanpassen
toevoegen advies datum en
behandeldatum
collega/gemeenteraad
Partici-peer-uurtjes inplannen

Noor

Oktober 2020

Tineke

Oktober 2020

Loopt behandeling 11
november
Uitgesteld

Danny/Noor

Januari 2021

Loopt

Andre/Noor

2021 (na
verkiezingen)

Volgt

Noor

December
2020

Tineke/Anja/Noor

Concept Jaarplan 2021 delen in
vergadering Participatieraad
Evaluatie duidelijke taal.
Pictogrammen toe te voegen in
communicatie
SvZ opvragen bij Daphne Hofman
t.b.v. Wet inburgering
Website Participatieraad paars
kleuren op 11 december a.s.
Werksessie inkoopstrategie
sociale basis
Participatieprijs op agenda
vergadering
Afspraak onder de pannen met
Thomas Witteveen plannen

Noor

December
2020
Januari 2021

Marjan
Beneker/Noor

December
2020

Annette

Piet Haker/Noor

December
2020
December
2020
Januari 2021

Noor

Januari 2021

Noor

December
2021

Danny

Loopt

