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

Datum: dinsdag 5 maart 2019
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Gert-Jan Ankoné, Mohamed Bouzia, Behy Chegini, Vincent
Feith, Jet Harder , Michiel Nieuwenhuis, Petra Nuyens, Hans Redeker, Samet Sari , Jurry Smit, Ineke
Verburg, Floor van Wijk, Frits de Vries, Saskia Augustin (ambtelijk secretaris verslag)
Afwezig: Anja van Dam
Gast: Jolijn van Beukering agendapunt 2
1. Opening
Ruth heeft iedereen welkom en en vooral Jolijn Beukering (gastspreker) en Tineke Tjalma, nieuw lid
en benoemd door het College inmiddels, van de Participatieraad.
2. Presentatie Lotus college
Petra en Anja zijn vorige maand op werkbezoek geweest bij het Lotus college en waren erg
enthousiast over het aanbod en hebben directeur Jolijn van Beukering uitgenodigd voor het geven
van een presentatie. Jolijn is werkzaam geweest als jurist bij de Hartenkamp en zag in de
dagbesteding jongeren met potentie, maar zonder ontplooiingmogelijkheden. Vanuit deze passie is
ze gestart met het Lotus College.
Het Lotus College richt zich op jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd 18-30 jaar.
Veel jongeren in deze doelgroep kunnen en willen verder leren na hun 18e, maar er is geen aanbod
buiten arbeidsmatige dagbesteding. Het Lotus College verzorgt een gedegen horeca
ontwikkelingstraject waarbij de jongere kan kiezen uit twee richtingen: werken in de keuken of
werken in de bediening. Het betreft een ontwikkelingstraject dat kan worden afgesloten met het
door de branche erkende SVH horeca certificaat. Dit is het grote verschil met bijvoorbeeld een Jansje
of Downies en Brownies, daar is er namelijk geen mogelijkheid tot het behalen van een erkend
certificaat.
De eerste lichting studenten is bijna klaar en na het behalen van het certificaat bemiddelt het
Lotuscollege in het vinden van een passende vervolgplek. Het college is bezig met het opbouwen van
een netwerk voor deze vervolgplekken, er zijn o.a. contacten met Van der Valk, La Place, de Sociëteit
en een clubhuis van een hockeyclub.
Het Lotuscollege wordt gefinancierd vanuit de WLZ of Wmo voor jongeren met een dergelijke
indicatie, maar ook vanuit fondsen en de opbrengsten vanuit de lunchroom en de broodjesservice.
Deze financiering is echter niet voldoende om ook het onderdeel onderwijs te kunnen bekostigen.
Men is gesprek geweest met de gemeente maar het Lotuscollege is een vreemde eend in de bijt, het
voldoet niet aan alle voorwaarden om als onderwijs bekostigd te kunnen worden, maar het valt ook
niet onder de dagbesteding omdat het meer aanbiedt in de vorm van de scholing tot een certificaat.
Omdat het college geen officiële onderwijsinstelling is kunnen de leerlingen geen studiefinanciering
aanvragen. Wat ook niet bekend was bij de start van het college is dat jongeren met een WAJONG
uitkering deze verliezen zodra ze een vorm van onderwijs volgen. Al deze obstakels in financiering en
wet- en regelgeving maken de toekomst van het Lotus College onzeker.
Advies vanuit de Participatieraad is om contact met het Nova-college te zoeken en te pleiten voor
uitbreiding van onderwijs naar een lager niveau zodat het Lotus-college voor dit onderdeel
aansluiting bij hen kan zoeken. Ook wordt er opgemerkt aansluiting te zoeken bij Paswerk omdat het
heel moeilijk is om als een klein bedrijf te overleven. Verder heeft men binnen de Participatieraad de
ervaring met het UWV dat het werkt om na afwijzing toch door te blijven vragen.
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Ruth bedankt Jolijn voor de presentatie, het is een erg goed initiatief en ze hoopt dat er een
oplossing komt voor de financieringsperikelen. Het idee van Jolijn om met de Participatieraad eens
te gaan eten bij restaurant Smaak, de lunchroom van het Lotus college is zeker leuk om te doen.
3. Mededelingen
• Tineke Tjalma is benoemd als lid van de Participatieraad Haarlem en vandaag voor het eerst
aanwezig bij de vergadering. Zij stelt zich voor en vervolgens vertellen alle leden iets over
hun achtergrond en motivatie om lid te zijn van de Participatieraad.
• Ruth meldt dat de beleidsambtenaar Jeugd voortaan aanschuift bij het periodiek overleg.
• Er is een uitnodiging om aan te schuiven bij het programma voor de raadsleden uit de
zustersteden Angers en Osnabrück op vrijdag 12 april. Die dag maken zij kennis met de daken thuislozenopvang en de Herstelacademie en er is een bezoek aan museum het Dolhuys.
Aanmelden via Saskia.
• Op maandag 18 maart hebben Ruth, Floor en Jurry een gesprek bij HvO Querido. Dit naar
aanleiding van een gesprek 1,5 jaar geleden over de veiligheid van vrouwen binnen de
opvang en het onderzoek wat daarna is uitgevoerd.
• Ruth en Friso van Marion (voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort) openen op 3
april om 11.00 uur de Participatiemarkt in de Bibliotheek Schalkwijk. Iedereen is welkom.
4. Conceptverslag vergadering juni 2018
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
N.a.v.:
Blz. 1: Petra heeft de presentatie niet ontvangen. Saskia verstuurt het nogmaals.
Blz. 1: De notitie van Louis Sluys over de KTO’s is doorgestuurd naar Michiel. Hij past het nog op een
paar punten aan en stuurt het dan door naar de leden.
Blz. 4: Ineke heeft iets op papier gezet over de reactie van het college op het ongevraagde advies
Haarlemmers in acute zorgnood. Dit gaat per mail naar de betreffende beleidsambtenaar.
Actielijst:
09-01 : Ruth en Saskia hebben de website bekeken, aanpassingen worden verwerkt. Kan van
actielijst.
02-01: reactie van Ineke op reactie college ongevraagd advies wordt per mail verstuurd. Kan van
actielijst.
12-02: Afspraak met HvO Querido is gemaakt kan van actielijst.
5. Reactie op procedure advisering aanbesteding leerlingenvervoer
De wethouder heeft schriftelijk gereageerd op de brief van de Participatieraad waarin ze reageert op
het proces rondom de aanbesteding van het leerlingenvervoer. De wethouder biedt zijn excuses aan
voor het feit dat hij zijn uitnodiging om te adviseren rondom de aanbesteding leerlingenvervoer niet
waar heeft kunnen maken. Hij heeft zich bij de uitnodiging onvoldoende gerealiseerd dat de
betreffende stukken geheim verklaard zouden worden.
De brief wordt ter kennisname aangenomen, er zijn verder geen opmerkingen.
6. Terugkoppeling agenda overleg met wethouder Meijs
In het agendaoverleg met de wethouder is naast de agenda van de komende vergadering gesproken
op het project Zero suïcide, de achterstanden bij de Wmo en het diversiteitsbeleid. Vanwege het
vertrek van Louis schuift Hans tot september aan bij het agendaoverleg.
7. Jaarplan/Jaarverslag
Behy ziet graag in de terugblik van het jaarverslag de behaalde successen duidelijker benoemd. Ze
stuurt een tekstvoorstel en Ruth verwerkt dit.
2

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

In het jaarplan staat het voorstel om de Participatieprijs in het eerste kwartaal uit te reiken. Dit gaat
voor dit jaar niet meer lukken. Wordt aangepast.
Vincent wil een opzet doen voor het communicatieplan en vraagt of er budget beschikbaar is. Dit is
het geval. Komt terug op de volgende vergadering.
Het overzicht van uitgaven ontbreekt in het jaarverslag, Saskia stuurt dit alsnog rond met het verzoek
hierop te reageren zodat het jaarplan en jaarverslag vastgesteld kan worden.
8. Stand van zaken werkgroepen
Wonen: Beide werkgroepen zijn aan het werk. Op 15 maart is er een gezamenlijk overleg met als
doel concrete afspraken te maken over de uitwerking van het thema en de opzet van de
vergaderingen in de stad.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: Naar aanleiding van twee ongevraagde adviezen over
onafhankelijke cliëntondersteuning is er een pilot gestart waarin de OCO is ondergebracht bij
Cliëntenbelang Amsterdam. Ruth, Anja en Petra zijn in gesprek gegaan met de twee medewerkers en
de betrokken ambtenaar van de gemeente. Er zijn 11 cliënten gesproken in de afgelopen periode.
Alle cliënten zijn doorverwezen door het Sociaal Wijkteam en in de meeste gevallen had de vraag te
maken met afhandeling van klachten. Opvallend was dat er geen vraag naar OCO is vanuit de Wmo,
ondanks de lange wachttijden en ook niet vanuit burgers met een bijstandsuitkering die opgeroepen
zijn vanwege het project Ik doe mee! De vraag is dan ook of het aanbod van gratis onafhankelijke
clientondersteuning door Clientenbelang wel voldoende bekend gemaakt is. De pilot loopt eind juni
af, het is nog niet bekend hoe er verder gegaan wordt na die tijd. Eind maart wordt er een evaluatie
verwacht.
Werk en Inkomen: Er wordt een pilot gestart rond de regelluwe bijstand. De acties vanuit de pilot
zijn: een uitkeringspauze van drie maanden bij aanvaarding van werk vanuit de bijstand, verkorte
intake in geval van verhuizing naar en van Haarlem en Zandvoort en inkomstenverrekening op basis
van inschatting van de klanten wanneer er nog geen salarisstrook is. Er is geen advies gevraagd over
deze nota. Hij is wel ter informatie verstuurd.
Diversiteitsbeleid: Er wordt een afspraak gemaakt met de betrokken ambtenaar en de werkgroep
diversiteit.
Adviesvraag nota Handhaving met Zorg Wmo 2015 en Jeugdwet: Hans, Frits, Jurry en Ruth maken
een afspraak met de beleidsambtenaar en bereiden vervolgens het advies voor.
Jeugd:
In het laatste overleg van de werkgroep Jeugd is gesproken over de aanbestedingen van de GI’s
(gecertificeerde instellingen voor jeugdzorg). Deze zijn nu rond, zorg continuïteit is geregeld. Nu is er
ruimte om te richten op de doorontwikkeling, de samenwerking en de inhoud.
Over de Jeugdzorg plus:
De gemeenten in de regio Noord-Holland noord hebben de opdracht aan Horizon gegund. Deze
organisatie heeft het voormalig kindertehuis Antonius in Castricum opgekocht. Idee is hier 30
jongeren in de leeftijd van 12-18 jr te plaatsen. Het pand moet nog volledig verbouwd worden.
Simone meldt dat er op dit moment drie jongeren zitten maar dat er nog geen zorg ingekocht is. De
brandweer is al langs geweest omdat er bedenkingen zijn over de brandveiligheid van het pand. Ook
koopt Horizon zorg in bij Transferium omdat zij dit zelf nog niet kunnen leveren. Een zorgwekkende
situatie voor de jongeren in de regio Noord-Holland die zorg nodig hebben. De gemeente Zandvoort
en Haarlem hebben een contract met Transferium.
Over Veilig Thuis:
Zoals ook in de media te lezen was, zijn de wachttijden bij Veilig Thuis zodanig opgelopen dat er bij
de Inspectie zorgen zijn ontstaan over de huidige situatie. Eind december is er een gesprek geweest
met de Inspectie van de gezondheidszorg en heeft zij besloten tot geïntensiveerd toezicht (fase voor
verscherpt toezicht). Veilig Thuis heeft daar de opdracht gekregen om te komen met een plan van
aanpak. Inmiddels is er al een aantal maatregelen genomen, zo is de directeur opgestapt en is er met
ingang van eind december een interim-directeur aangesteld. Ook zijn twee van de drie managers
vervangen. Er wordt ingezet op een betere samenwerking zowel intern als extern met het lokale veld
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en op een betere aansluiting bij de CJG’S en Sociale Wijkteams. De bestuurders in de regio willen
een minder kwetsbare organisatie en onderzoeken daarom de mogelijkheden van het onderbrengen
van Veilig Thuis bij de VRK (Veiligheidsregio Kennemerland).
Zie voor verder informatie het bijgevoegde verslag
9. Rondvraag en sluiting
Frits vraagt hoe het zit met de Toegankelijk Stad. Saskia antwoordt dat er een nota in de maak is met
daarin een aanpak voor de korte en lange termijn inclusief een financiële onderbouwing, Zodra de
nota akkoord is wordt deze met de Participatieraad gedeeld.
Frits heeft gereageerd op de meldpunten kaarten, hij vraagt zich af of Sensoor wel bekend is.
Ineke heeft samen met Ruth overleg gehad over het overzicht van de meldpunten. Ze komt
binnenkort nog met een notitie hierover. Frits kan zijn opmerkingen naar Ineke doorsturen dan
verwerkt ze dit.
Petra was aanwezig bij de startbijeenkomst van Dusty foundation. Het was een goede bijeenkomst,
er waren ook gemeenteraadsleden aanwezig en vertegenwoordigers van Roze in Blauw. De
foundation gaat zich nu richten op het verder uitbreiden van de contacten in de stad.
Er zijn verder geen vragen, Ruth bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Actielijst
Nummer

Actie

Wie

datum

02-02

Ongevraagd advies
gatekeeperstraining medewerkers
gemeente Haarlem

Ineke/Ruth

Maart 2019

02-03

Organiseren ronde
tafelgesprekken evaluatie
schulddienstverlening

Werkgroep:Frits/hans/Jurry/Ruth

Maart/april
2019

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Lotuscollege

Petra/Anja

Maart/april 2019

Project statushouders

Saskia

April 2019

OCO door Cliëntenbelang

Saskia

Mei/juni 2019
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