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

Datum: dinsdag 15 januari 2019
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Gert-Jan Ankoné, Mohamed Bouzia, Behy Chegini, Anja van
Dam, Vincent Feith, Jet Harder , Michiel Nieuwenhuis, Petra Nuyens, Hans Redeker, Douwe Reinders,
Samet Sari , Jurry Smit, Ineke Verburg, Floor van Wijk, Frits de Vries, Saskia Augustin (ambtelijk
secretaris verslag)
Gasten: Nora Kasmi ( Projectleider Ik doe mee!), Francisca Snijder (senior klantmanager) en Lucas
Bauer (klantmanager) agendapunt 2
1. Opening en mededelingen
Ruth heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder de gasten Nora Kasmi, Francisca Snijder en
Lucas Bauer van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Haarlem.
2. Presentatie project Ik doe mee!
Mede naar aanleiding van het ongevraagde advies van de Participatieraad over het granieten
bestand van bijstandsgerechtigden, heeft de gemeente de ambitie geformuleerd, om mensen met
een bijstandsuitkering te ondersteunen naar betaald werk of maatschappelijke participatie. In eerste
instantie gericht op re-integratie/werk of als dat niet mogelijk is, gericht op andere vormen van
meedoen. In een tijdsbestek van 18 maanden heeft de gemeente, ongeveer 3200 mensen met een
bijstandsuitkering uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek (klantbeeldgesprek). In dat gesprek is
gekeken waar de kansen, mogelijkheden en ambities van die persoon liggen. Statushouders en
jongeren onder de 27 zijn niet uitgenodigd omdat er voor hen al een sluitende aanpak bestaat. Nora
Kasmi geeft een toelichting op de resultaten tot nu toe. In het eerste kwartaal van 2019 wordt de
eindevaluatie verwacht, hierin worden naast de cijfers en harde resultaten ook interviews en
ervaringen van een doorsnee van het klantenbestand opgenomen. Uitstroom naar werk is niet voor
alle klanten mogelijk, belangrijk is dat er stapjes worden gemaakt naar enige vorm van participatie.
Het voornemen is om klanten ook na afloop van het project minstens tweemaal per jaar te spreken.
Om dit uit te kunnen voeren is het nodig het aantal Fte’s klantmanagers uit te breiden zodat de
caseload verlaagd kan worden. In een financiële paragaaf van het evaluatierapport zal deze
benodigde uitbreiding onderbouwd worden, inclusief een kosten-batenanalyse en de
maatschappelijk sociale impact van deze werkwijze. De eindevaluatie komt ter advisering naar de
Participatieraad. Zie voor verdere informatie de bijgevoegde presentatie.

3. Presentatie informatiefilmpje voor aanvragers WWB-uitkering
Wanneer men op het werkplein een aanvraag doet voor een WWB-uitkering wordt men geacht
aanwezig te zijn op een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente waarin men geïnformeerd wordt
over de rechten en plichten die horen bij een bijstandsuitkering. Sinds kort begint deze bijeenkomst
met een informatiefilmpje en is er vervolgens ruimte voor vragen en verdere toelichting. Het filmpje
wordt in de vergadering vertoond. De reacties van de leden na het bekijken zijn wisselend, een aantal
vindt de toon te streng en te veel informatie, maar er zijn ook positieve reacties. Lucas Bauer,
klantmanager van de gemeente Haarlem, licht toe dat de informatie in het filmpje voorheen tijdens
de bijeenkomst mondeling werd gegeven en veel tijd in beslag nam. Nu is er na vertoning van het
filmpje meer tijd om dieper in te gaan op vragen. Op de website van de gemeente Haarlem is het
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filmpje te zien via de link https://www.haarlem.nl/bijstandsuitkering/. Zodat men voor en na de
voorlichtingsbijeenkomst de informatie tot zich nemen.
4. Mededelingen
Louis heeft aangegeven te vetrekken uit de Participatieraad, een nadere uitleg heeft iedereen
inmiddels per mail ontvangen. Ruth stelt voor om na afloop van de extra vergadering op 12 februari
informeel afscheid te nemen van Louis. Als opvolger voor Louis heeft Ruth contact gehad met de
laatste kandidaat die nog in portefeuille is na de laatste sollicitatieprocedure. Deze kandidaat is nog
steeds beschikbaar en enthousiast. De leden van de Participatieraad stemmen in haar voor te dragen
voor benoeming.
Piet Haker heeft aangeboden een presentatie te geven over de gemeentelijke plannen rondom
wonen. Voorstel is dit voorafgaand aan de vergadering van 5 februari te doen.
5. Conceptverslag vergadering juni 2018
Tekstueel:
Wordt nog naar gekeken.
N.a.v.:
Blz. 2 Punt 4 Anja vraagt aandacht voor het blijven benadrukken van de gevolgen van de kanteling. Er
komen signalen dat het samenvoegen van verschillende doelgroepen niet overal goed werkt. Ruth
reageert dat dit inderdaad gebeurt in het agendaoverleg met de wethouder en in de gesprekken over
de sociale basis.
Actielijst:
12-01 Beide werkgroepen zijn gestart. Komt terug op de volgende vergadering.
6. Reactie op adviezen
De reactie van het college op het ongevraagde advies Haarlemmers in acute zorgnood is zo goed als
klaar en wordt deze week verstuurd. Komt terug in de volgende vergadering.
Er is een reactie gekomen op de brief van de Participatieraad over de aanbesteding van het
leerlingenvervoer. Wethouder Botter geeft in deze reactie aan dat de Participatieraad begin januari
gevraagd wordt mee te lezen met de inkoopstrategie en het programma van eisen én advies uit te
brengen. Het blijkt nu echter dat beide stukken niet gedeeld worden met de Participatieraad omdat
deze vertrouwelijk zijn volgens de regels van de Europese aanbesteding. Hans is van mening dat het
wel mogelijk is om in ieder geval het programma van eisen vertrouwelijk te delen. Hij stelt een
schriftelijk reactie op waarin hij tevens aangeeft dat het op deze manier niet mogelijk is voor de
Participatieraad advies uit te brengen.
7. Achterstanden bij Wmo aanvragen
Er ligt inmiddels een reactie op het ongevraagde advies over de achterstanden aanvragen Wmo, deze
is ook besproken in de laatste vergadering van de commissie Samenleving. In deze reactie en in de
Raadsinformatie brief over dit onderwerp staat een toelichting op de oorzaak van de achterstanden
en de maatregelen die genomen worden om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.
Aangeven wordt dat in april alle aanvragen zijn verwerkt. Deze week is er nog een laatste overleg
over dit onderwerp met een aantal ambtenaren en de werkgroep. In april komen we hier weer op
terug.
8. Terugblik kennismaking commissie Samenleving
De kennismaking met de commissie Samenleving op 10 januari is positief verlopen. Er waren veel
politieke partijen aanwezig en er ontstond een goed gesprek over de rol en taken van de
Participatieraad en de verwachtingen over en weer. De gemeenteraadsleden hebben de opdracht
gekregen om zelf afspraken te maken over de vorm en voorwaarden van een adviesvraag vanuit de
gemeenteraad aan de Participatieraad.
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9. Terugkoppeling landelijke conferentie suïcide preventie
Vanuit een initiatief van 113, maken zes regio’s in het land deel uit van een pilot aanpak suïcide
preventie. Ruth en Ineke waren aanwezig op een landelijke conferentie over deze aanpak waar
ervaringen en de behaalde resultaten tot nu toe gedeeld werden. De GGD Kennemerland is een van
de deelnemende regio’s. De projectleider, Jelle Buitendijk, wil voor het komende jaar de bekendheid
van het project vergroten en het onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk relevante
organisaties in de regio. In de volgende vergadering komt hij een presentatie geven over de pilot en
de plannen voor de komende periode.
10. Stand van zaken werkgroepen
Jeugd: Er komt een nieuwe beleidsnota Jeugd. Sinds oktober vorig jaar worden er bijeenkomsten
georganiseerd in de stad, de gemeente/wethouder wil op deze manier zoveel mogelijk informatie
ophalen als inpunt voor deze nota. Vandaag heeft de werkgroep de startnotitie besproken met de
betrokken beleidsambtenaar. Er zijn opmerkingen gemaakt over het ontbreken van integraliteit op
de onderwerpen diversiteit, toegankelijkheid en werk. Dit wordt aangepast. Op de uiteindelijke nota
wordt advies gevraagd aan de Participatieraad.
Klanttevredenheidsonderzoeken: Louis heeft eind vorig jaar een gespreksnotitie opgesteld met
daarin een aantal aandachtspunten voor de uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken. Michiel
en Louis hebben dit stuk in december besproken met de betrokken ambtenaren. Afgesproken is dat
deze gespreksnotitie omgezet wordt in een ongevraagd advies. Ruth neemt contact op met Louis
over de afhandeling.
Diversiteitsbeleid: In mei 2017 heeft de Participatieraad een aantal bijeenkomsten en een
conferentie georganiseerd over het thema diversiteitsbeleid. De opbrengsten zijn verwerkt in een
advies, verstuurd aan de gemeente in oktober 2017. In februari 2018 is hier een reactie opgekomen
waarin een aantal acties benoemd is. Vervolgens is de betrokken ambtenaar vertrokken en heeft er
in mei/juni 2018 een gesprek plaats gevonden met de opvolger waarin afgesproken is dat er een
conceptnota diversiteit opgesteld wordt. In augustus 2018 is er een versie gedeeld met de
Participatieraad. Het is niet bekend wat de status nu is van deze nota. In het laatste periodiek overleg
is hier nogmaals melding van gemaakt. In het volgende agendaoverleg met de wethouder komt dit
op de agenda.
Toegankelijke stad: er is in nota in de maak waarin de voortgang van alle activiteiten rond de
Toegankelijke stad wordt beschreven maar ook hoe het onderwerp in de komende jaren ingebed
wordt in het gemeentelijk beleid.
11. Rondvraag en sluiting
Anja gaat naar de bijeenkomst van het platform mantelzorg op 6 februari.
Petra meldt dat zij Klaas Dijkhof een mail heeft gestuurd naar aanleiding van zijn plan om in bepaalde
wijken strenger te straffen. Dit heeft geleid tot een mailwisseling met een van de medewerkers van
de VVD.
Michiel vraagt of het mogelijk is om voortaan de power-point van sprekers vooraf toegestuurd te
krijgen zodat er minder vergadertijd verloren gaat aan de presentatie. Ruth antwoordt dat waar
mogelijk dit kan maar dat niet alle sprekers dit wenselijk vinden. Verder is het de bedoeling dat er
maximaal 30 minuten per vergadering aan de presentatie wordt besteed.
Mohamed meldt dat club de Stalker sluit, een van de weinige uitgaansgelegenheid voor jongeren in
Haarlem. Hij vraagt zich af of de Participatieraad hierin iets kan betekenen. Hij vindt het belangrijk
dat jongeren in Haarlem uit kunnen gaan. Ondanks dat een aantal leden het probleem herkent is de
meerderheid van mening dat dit niet tot het terrein van de Participatieraad behoort.
Er zijn verder geen vragen, Ruth bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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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

12-02

Gesprek met HvO over rapport

Ruth,Jurry,Floor

Januari 2019

12-03

Afspraak maken clientenbelang ervaringen
met OCO/ Ruth, Anja en Petra

Saskia

Februari 2019

01-01

Opstellen brief over proces advisering
aanbesteding leerlingenvervoer

Hans

ZSM

01-02

Aanvullen jaarplan met activiteiten rond
thema/schrijven voorwoord

Saskia /Ruth

Februari 2019

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Project Zero suïcide door Jelle Buitendijk

Saskia

Februari

Programma Wonen door Piet Haker

Saskia

Februari
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