Verslag Participatieraad Haarlem
Dinsdag 5 januari 2020
Aanwezig:
Andre Jurjus, 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, Noor Kraaijeveld
Afwezig:
Danny van Bakel, Petra Nuyens

1. Opening en mededelingen
Andre Jurjus/Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige toehoorders
welkom. De toehoorders krijgen de gelegenheid zichzelf voor te stellen.
Er wordt contact gezocht met Stichting SSHO (Stichting Somaliërs Haarlem en
Omgeving) om een werkbezoek voor te bereiden en nader kennis te maken.
2. Presentatie TOZO-regeling
Marthe de Vlieger/Beleidsadviseur Werk en inkomen geeft een presentatie over de
TOZO-regeling/Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. De TOZOregeling betreft een uitkering aan getroffen ondernemers voor hun levensonderhoud.
Daarnaast is er de mogelijkheid om een lening bedrijfskrediet aan te vragen tot
maximaal € 10.157,00.
In maart werd de TOZO1-regeling uitgerold. Na het verstrijken van deze periode werd
deze verlengt met een TOZO2-regeling. Rond december werd door de lock-down de
huidige TOZO3-regeling opgestart. Er volgt nog een TOZO4-regeling die gaat in vanaf
1 april 2021. Bij deze vierde regeling zal er een vermogenstoets worden uitgevoerd bij
de aanvragers.
De gemeente Haarlem heeft daarnaast navraag gedaan bij een aantal ontvangers van
de TOZO-regeling die werkzaam waren/zijn in de branches horeca, kunst en cultuur en
dienstverlening met de vraag of er hulp wenselijk is bij re-integratie en mogelijke
schulden. Samen met de gemeenten Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal is er een
Webinar georganiseerd over heroriëntatie in werk. Per 1 januari jl. zijn bovengenoemde
gemeenten aanspreekpunt voor ondernemers bij hulpvragen over heroriëntatie in werk.
3. Concept-verslag 1 december 2020
Bij punt 6 in het verslag zal de zin “De regeling voor mantelzorgers, die vervanging
verzorgde voor mantelzorgers als dit even nodig was, is niet opgenomen in de
begroting voor 2021 en zal beëindigd worden” vervangen worden door “De regeling
huishoudelijke hulp voor mantelzorgers, is niet opgenomen in de begroting voor 2021
en zal beëindigd worden. Verslag is met deze aanpassing vastgesteld.
4. Werving nieuwe leden
In september 2021 nemen we afscheid van een viertal leden die dan hun tweede
termijn afsluiten. Er zal dit jaar een sollicitatieprocedure opstarten voor het werven
van vier nieuwe leden. Besloten is dat de sollicitatiecommissie bestaat uit Andre
Jurjus, Annette Aukema, Ineke Verburg en Irene van der Snee.
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5. Participatieprijs 2020/2021
De werkgroep komt deze week digitaal bij elkaar. Er is een conceptpersbericht en een
concepttekst voor de website opgesteld. Deze teksten zullen door een communicatieadviseur van de gemeente Haarlem getoetst worden op B1-niveau. Ook een aanmeldformulier is in concept gereed. Danny van Bakel zal bij de werkgroep aansluiten i.v.m.
de formats en het publiceren op de website.
6. SvZ workshops netwerkbijeenkomst 2020/2021
De vier workshops zullen verspreidt over een periode in het tweede kwartaal van
2021 georganiseerd worden. Deze zullen niet achter elkaar op dezelfde dag
plaatsvinden.
7. Jaarplan 2021
Er is een eerste conceptversie van het jaarplan 2021 gedeeld met de leden van de
Participatieraad. Er is nog geen thema gekozen voor het jaarplan. Het thema voor
2021 zal tijdens de trainingsmiddag van de Participatieraad, op 20 februari a.s., vorm
gaan krijgen. Eventuele aanvullingen of opmerkingen op het eerste concept kunnen
doorgegeven worden aan Noor Kraaijeveld. Tijdens de komende vergadering zal er
een definitief jaarplan 2021 gedeeld worden.
8. Planning presentaties op vergaderingen of in werkgroepen
Tijdens de vergadering van 2 februari zal er een presentatie verzorgd worden door
Esmé van Wijk/Beleidsadviseur over de Wvggz/Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg.
Leden van de Participatieraad kunnen vragen t.b.v. het onderwerp Wet verplichte
GGZ mailen naar Noor Kraaijeveld. De vragen worden dan voorafgaande aan de
presentatie gedeeld met de beleidsadviseur.
Het onderwerp diversiteit zal in de loop van 2021 behandeld gaan worden.
Het overzicht presentaties zal met een aantal nieuwe onderwerpen worden
uitgebreid.
9. Stand van zaken werkgroepen
Wmo-aanvragen
N.v.t.
Wmo en leerlingen vervoer
Michiel Nieuwenhuis zal bij de eerstvolgende klankbordgroep vergadering
aansluiten.
Sociale basis
Op 19 januari staat er een werksessie verwervingen sociale basis gepland voor de
Participatieraad. De beleidsadviseurs die bij de verwervingen betrokken zijn zullen
deze werksessie verzorgen. De werkgroep van de Participatieraad zal kort na deze
sessie bij elkaar komen om een conceptadvies op te stellen.
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Onafhankelijke cliëntondersteuning
Op 3 februari zal er een digitaal gesprek plaatsvinden met de werkgroep van de
Participatieraad en de betrokken beleidsadviseur.
Irene van der Snee stuurt een artikel door naar de werkgroep over cliëntondersteuning
bij de gemeente Veldhoven.
Communicatie
N.v.t.
Jeugd
N.v.t.
Regionale beleidskaders wet inburgering
Annette Aukema zal de stand van zaken ten behoeve van de Wet inburgering
opvragen bij Daphne Hofman/beleidsadviseur.
Participatiebedrijf
N.v.t.
Lage basisvaardigheden beroepsonderwijs
Er is nog geen advies beschikbaar. Het advies wordt samen met de Adviesraad
Sociaal Domein Zandvoort opgesteld. De verwachting is dat een advies op korte
termijn gedeeld kan worden met de leden van de Participatieraad.
Toegankelijkheid
Het ongevraagde advies van de Participatieraad zal a.s. donderdag in de Commissie
Samenleving behandeld worden. Hierna zal het behandeld worden in de
Raadsvergadering van de Gemeenteraad.
Armoede en Schulden
N.v.t.
Diversiteit
N.v.t.
Woonvisie (Nieuw)
De woonvisie 2021-2025 zit momenteel in de inspraakperiode. De Participatieraad is
gevraagd in deze periode advies te schrijven/een reactie te geven op de woonvisie.
8. Rondvraag en sluiting
Lisan Oostdam vraagt aandacht voor de in verkoop staande pand van de
drijfverenfabriek. Deze zal vermoedelijk verkocht worden aan de hoogste
bieder, het is voor omwonende van belang en toegevoegde waarde als bij de
besluitvorming rekening gehouden kan worden met het belang van een gebouw
met een maatschappelijke functie in de directe omgeving.
In december was het eerste participeer-uurtje. Deze week zal er een uitnodiging
uitgaan voor een nieuw participeer-uurtje op 19 januari a.s. om 19:30 uur. De
leden van de Participatieraad kunnen hier vrijblijvend aan deelnemen.
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ACTIELIJST vanaf 06-10-2020
Nr. Datum
Onderwerp
5
06-10Uitnodiging verzenden
2020
afscheid Ruth, Saskia en
Gert Jan
11 06-10Herschrijven website tekst
2020
naar B1 niveau.
15 03-11Advies bij evaluatie
2020
Nieuwe Democratie als de
volgende coalitieperiode
start.
20 01-12Evaluatie duidelijke taal.
2020
Pictogrammen toevoegen
in communicatie
21 05-01SvZ opvragen bij Daphne
2021
Hofman t.b.v. Wet
inburgering

Actiehouder
Tineke

Deadline
Oktober
2020

SvZ
Uitgesteld

Danny/Noor

Januari 2021

Loopt

Andre/Noor

2021 (na
Volgt
verkiezingen)

Marjan
Beneker/Noor

December
2020

Annette

Januari
2020

