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Datum: dinsdag 3 maart 2015 

Aanwezig: Voorzitter: Ruth Nelemaat,  leden:  Ton van Angeren, Gert-Jan Ankoné, Gien Baltus, Anja 

van Dam, Frank van de Peppel, Driss el Gharnati, Petra Nuyens,  Hans Redeker, Douwe Reinders, 

Jurry Smit, Mirjam Stolp, Corinne Visser,  Frits de Vries, ambtelijk secretaris: Saskia Augustin (verslag)   

Afwezig (met bericht): Marzoug Lehiba, Josja Regout 

Gasten: Annette Kroes bij agendapunt 3 

1. Opening en vaststelling agenda 

Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2. Mededelingen 

De werkgroep Jeugd meldt dat het aantal aanmeldingen voor de netwerkbijeenkomst 

Jeugdzorg op 24 maart niet voldoende is. Eén van de redenen is mogelijk dat er op dit moment 

veel fusieperikelen en onrust is bij de diverse instellingen en organisaties. Besloten wordt de 

bijeenkomst te verplaatsen naar begin 2016.  

De werkgroep communicatie meldt dat op de website bijna alles weer werkt en dat deze 

nagenoeg is geactualiseerd.     

3. Evaluatie Participatieraad; toelichting rapport door Annette Kroes 

Ruth merkt op dat de onderzoeksvraag in eerste instantie gericht was op het functioneren van 

de Participatieraad en daarnaast is er een vergelijking gemaakt met het functioneren van de 

vroegere Wmo-raad en Sozawe-raad. Er is gekozen voor deze twee raden omdat zij qua 

werkwijze en aard het meest aansluiten bij de Participatieraad. 

Annette Kroes geeft een uitgebreide toelichting op het evaluatierapport. Algemene indruk is 

dat de Participatieraad een goed functionerende adviesraad is, er is waardering voor de 

kwaliteit van de gegeven adviezen en ook de samenwerking met de ambtenaren en 

wethouders van de gemeente Haarlem wordt door beide kanten als positief ervaren. De 

evaluatie geeft geen aanleiding wijzigingen in de verordening voor te stellen. Ruth stelt een 

begeleidende brief op,  en vervolgens wordt dat samen met het rapport aangeboden aan het 

college en de gemeenteraad. Eerstvolgende externe evaluatie vindt plaats aan het einde van de 

eerste zittingstermijn van de Participatieraad. De interne evaluatie vindt wel jaarlijks plaats. 

Annette heeft ook een formulier ontwikkeld aan de hand waarvan alle adviezen geregistreerd 

kunnen worden en de hieruit voorvloeiende vervolgtrajecten en/of toezeggingen door het 

college bewaakt. Dit formulier wordt voortaan standaard bij elk advies ingevuld. Hans, Jurry en 

Frank gaan het formulier invullen voor alle adviezen die al uitgebracht zijn.    

 

4. Conceptverslag 3 februari 2015 

Tekstueel: geen opmerkingen 
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Inhoudelijk:  

n.a.v. blz 1 Marjan Beneker geeft in de vergadering van april de presentatie over Beschut Werk  

Actielijst:  

punt 05/02 Deelname NL doe dag, het is niet gelukt om als Participatieraad een klus op te 

pakken. Volgend jaar proberen we het opnieuw, dan zullen we vooraf één dag en tijdstip 

afspreken.  

punt 01/02 Frits heeft contact gehad met de cliëntenraad van het UWV, er is nog geen afspraak 

gemaakt voor een nadere kennismaking omdat de cliëntenraad hierover eerst intern wil 

overleggen.  

 

5. Adviesaanvraag Dak- en Thuislozenopvang niet OGGZ (Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg)  

Er komt een beleidsnota aan met een visie op de opvang van daklozen zonder OGGZ 

problematiek, het betreft hier uitgeprocedeerde asielzoekers en economisch daklozen. 

Hij zal volgens planning 15 maart 2015 aangeboden kunnen worden aan de Participatieraad ter 

advisering. Ruth, Hans, Jur, Mirjam en Edo gaan het advies voorbereiden. 

 

6. Advies Regenboogstad 

Dit advies is 16 februari verstuurd aan het college, er is nog geen reactie ontvangen. Er zijn 

verder geen opmerkingen. 

 

7. Advies agenda Sport 2015-2019 

Dit advies is op 26 februari verstuurd aan het college, er zijn verder geen opmerkingen over de 

inhoud. Zodra er een reactie van het college is zal deze geagendeerd worden. 

 

8. Reactie van het college van B&W op ongevraagd advies meldpunt sociaal domein 

De Participatieraad is van mening dat de reactie geen recht doen aan het ongevraagde advies 

omtrent het meldpunt sociaal domein. Zoals nu voorgesteld komt de invulling van het 

meldpunt op geen enkele manier aan het advies tegemoet. Besloten wordt per brief het college 

te informeren over ons standpunt in deze. Gert-Jan stelt de brief op. 

In de reactie van het college wordt ook gesproken over gratis cliëntondersteuning. Vanuit 

meerdere hoeken komen signalen binnen dat deze ondersteuning niet algemeen bekend is. 

Besloten wordt middels een brief informatie op te vragen bij de gemeente over de invulling van 

de cliëntondersteuning en de communicatie  hierover naar de Haarlemse burger. Saskia stelt 

samen met Anja deze brief op. 

 

9. Jaarverslag  

Er zijn geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Uit de specificatie van de kosten blijkt dat 

er een overschot op de begroting is, deze gelden vloeien terug naar de algemene middelen. De 

verwachting is dat volgende jaren het budget volledig besteed zal worden. Het jaarverslag 

wordt aangeboden aan het college en de gemeenteraad. 
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10. Stand van zaken werkgroepen 

 

 De werkgroep Wmo-Kto is nog in overleg met de gemeente en het onderzoeksbureau over de 

andere werkwijze en invulling van het klanttevredenheidsonderzoek.   

 Een aantal leden van de Participatieraad heeft een gesprek gehad met Herman Lock over de 

invulling van de adviesaanvraag omtrent het diversiteitsbeleid. De adviesaanvraag is nog niet 

ontvangen. 

 De werkgroep SoZaWe-Kto vraagt naar de voortgang op de uit te zetten enquête. Saskia zal dit 

checken. 

 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Ruth  Vraagt een ieder na te denken welke opleidingsbehoefte of wensen men heeft voor het 

komende jaar. Zelf stelt ze voor onder begeleiding het functioneren van de Participatieraad als 

geheel een keer onder de loep te brengen. De reacties hierop zijn wisselend, afgesproken 

wordt dat we in de volgende vergadering hierop terug komen. 

Gien meldt dat de gemeente de uitbetaalde presentievergoedingen opgeeft aan de 

belastingdienst. Maar aangezien de vergoeding onder het fiscaal vrijgestelde bedrag van € 

1580,00 blijft, wordt er geen belasting over geheven. Er zijn verder geen vragen.  

Anja meldt dat de conferentie Haarlem Regenboogstad succesvol was, jammer dat er weinig 

over bericht is in de media.  Verder vraagt ze nog of er nog een ongevraagd advies komt over 

de problemen rondom de huishoudelijke hulp en de Viva zorggroep. Een aantal leden is 

aanwezig geweest bij de vergadering van de commissie Samenleving waarin deze problemen 

werden besproken, naar hun idee is er voldoende aandacht voor vanuit de politiek en is het 

niet nodig alsnog een ongevraagd advies te geven. 

Gert-Jan meldt dat er woensdagavond een interessante bijeenkomst in de Pletterij is over 

burgerparticipatie en burgerinitiatieven.  

Hans meldt dat er nog een uitnodiging volgt voor de bijeenkomst bij de Voedselbank op 18 

maart van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

 

Er zijn verder geen vragen, Ruth sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid. 

 

Actielijst 

 

nummer actie wie datum 

10/05 Organiseren clientenbijeenkomst Saskia en Corinne Najaar 2015 

01/01 Netwerkbijeenkomst jeugdzorg Petra, Gert-Jan, 
Ton 

24 maart 2015 

01/02 Contact opnemen met clientenraad UWV voor 
kennismaking en nieuwe regels vrijw.werk 

Frits April 2015 

02/01 Evalueren van het twitteren door de 
Participatieraad 

allen September2015 

03/01 Advies dak- en thuislozen niet OGGZ Ruth, Mirjam, 
Jurry ,Hans, Edo 

April 2015 

03/02 Opstellen brief nav reactie b&W op advies 
meldpunt sociaal domein 

Gert-Jan 8 maart 2015 



Verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem maart 2015 

4 

03/03 Opstellen brief nav onbekendheid 
clientenondersteuning 

Saskia Anja Maart 2015 

03/04 Verwerken oude adviezen in formulier 
procesbewaking 

Hans, Jurry en 
Frank 

Mei 2015 

03/05 Opgeven opleidingsbehoefte en wensen allen April 2015 

 


