Concept-verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem november 2017

Datum: dinsdag 7 november 2017
Aanwezig: Voorzitter: Jurry Smit(waarnemend),leden: Gert-Jan Ankoné, Anja van Dam, Jet Harder,
Bernice Mulder, Petra Nuyens, Hans Redeker, Douwe Reinders, Samet Sari, , Joost Smitskamp,
Mirjam Stolp, Frits de Vries, Floor van Wijk ambtelijk secretaris: Saskia Augustin (verslag)
Afwezig: Ruth Nelemaat, Mohamed Bouzia
Gasten: Masha Wight en Anne-Ruth Leemans (gemeente Haarlem) agendapunt 2
1. Opening en vaststelling agenda
Ruth is niet aanwezig, Jurry neemt de taak van voorzitter over en opent de vergadering. Hij heet
iedereen welkom in het bijzonder de gasten Masha Wight en Anne-Ruth Leemans. Mohamed heeft
zich afgemeld voor deze vergadering.
2. Presentatie stand van zaken kanteling dagbesteding
Masha Wight en Anne-Ruth Leemans geven een presentatie over de stand van zaken van de
kanteling van de dagbesteding. Zie de presentatie in de bijlage.
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie:
• Met ontschotten wordt bedoeld het wegnemen van overlappingen binnen de wetten (
Jeugdwet, Participatiewet en Wmo) en het makkelijker maken van overgaan van de een
naar de andere wet. Ontschotten verwijst ook naar het wegnemen van de schotten van
de budgetten binnen de drie wetten.
• Voor de gekantelde dagbesteding geldt dat de voorzieningen vrij toegankelijk zijn voor
alle kwetsbare inwoners. Voor iedereen die belemmerd wordt tot participatie. Er is geen
indicatie meer nodig. Men kan zich melden bij de organisaties zelf, via het Sociaal
Wijkteam, het CJG of het reguliere verwijzende netwerk. In principe wordt iedereen
geaccepteerd, aanbieders gaan in hun intake wél na of iemands vraag past bij wat zij
bieden. Eventueel verwijzen ze door naar een andere organisatie of bij twijfel over de
mogelijkheden van de burger naar het Wmo-loket.
• De gekantelde dagbesteding is niet bedoeld als begeleiding naar betaald werk, deze taak
ligt bij de afdeling SZW. Er wordt wel samenwerking gezocht zodat mensen makkelijker
kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld beschut werk.
• Het vervoer naar de dagbesteding is tot nu toe voor de meeste deelnemers geen
probleem gebleken. Behalve voor de groep ouderen, dit gaat voor hen geregeld worden,
via de aanbieder van de dagbesteding of via de Regio Rijder.
• Binnen het vrijwilligerswerk signaleert men dat er steeds meer kwetsbare vrijwilligers
aan het werk gaan maar dat er te weinig (professionele) begeleiding is om deze mensen
te ondersteunen, of dat andere niet kwetsbare vrijwilligers hier voor ingeschakeld
worden. Dit is een aandachtspunt, maar aanbieders moeten elkaar onderling hierin gaan
ondersteunen.
• Voor de kanteling was de gedachte dat er mogelijk veel meer mensen gebruik zouden
gaan maken van de voorzieningen omdat deze nu vrij toegankelijk zijn en de eigen
bijdrage vervalt. De toename van klanten is minder groot dan verwacht, wel zijn meer
mensen terug gekomen naar de dagbesteding door het wegvallen van de eigen bijdrage.
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Het is niet de bedoeling dat er concurrentie ontstaat tussen aanbieders. De kanteling zit
nu nog in een ontwikkeltraject waarbij geregeld voorzieningen naar voren komen die niet
eerder opgemerkt zijn. Bedoeling is dat uiteindelijk alle gelijkwaardige voorzieningen op
dezelfde manier gefinancierd worden en vrij toegankelijk worden zonder eigen bijdrage.
Kwaliteitsmeting: Alle aanbieders zijn HKZ-gekwalificeerd, er wordt geregeld een
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en daarnaast is de gemeente is bezig met het
uitwerken van een nieuwe manier van monitoring voor de hele basisinfrastructuur.

3. Mededelingen
Saskia meldt dat het college Ruth, Hans, Gert-Jan, Anja, Petra, Douwe, Frits en Jurry voor een
tweede termijn als voorzitter c.q. lid van de Participatieraad Haarlem heeft benoemd. Schriftelijke
bevestiging volgt.
4. Conceptverslag vergadering juni 2017
Tekstueel: geen opmerkingen.
N.a.v.: Joost mist de als bijlage genoemde presentatie. Saskia verstuurt deze alsnog.
Blz. 2, afspraak werkgroep Jeugd en beleidsambtenaar is op 8 november. Gesprek met HvO Querido
is op 30 november.
Blz. 6. Reactie college op advies beleidsnota Handhaving: Joost vindt de bespreking van deze reactie
in de vergadering niet goed weergegeven, het is te vriendelijk. Volgens hem was de bewoording
kritischer en scherper.
Blz. 3: Rondvraag sluiting: aanvragen voor laptops en fietsen voor minima loopt storm en is tijdelijk
stopgezet. Als reden wordt aangegeven dat men het grote aantal aanvragen organisatorisch niet
aankan. Verdere informatie volgt.
Actielijst:
02-03: Rondleiding moskee: Saskia gaat datumplanner rondsturen.
Overige punten van de actielijst komen terug op de agenda.
Het verslag is hierbij vastgesteld.
5. Terugkoppeling overleg wethouders
Ruth, Hans, Gert-Jan en Saskia hebben overleg gehad met de wethouders Botter, Langenacker en
Snoek naar aanleiding van het krantenbericht over HvO querido. Het was een goed gesprek waarin
zaken verhelderd zijn en uitgesproken. Ook de kwaliteit van een aantal reacties van het college op
adviezen van de Participatieraad kwam ter sprake. De wethouders nemen de gemaakte
opmerkingen ter harte en bespreken deze met de ambtenaren. Ze gaven aan dat het college de
adviezen van de Participatieraad en de samenwerking erg waardeert.
6. Ongevraagd advies Leerlingenvervoer
Een aantal gemeenten is ook met het leerlingenvervoer overgegaan naar de Regio Rijder. In de
laatste klankbordgroep vergadering Wmo- leerlingenvervoer werd duidelijk dat er veel klachten zijn
over dit vervoer van zowel ouders, schoolbesturen als organisaties. Het huidige contract
leerlingenvervoer van de gemeente Haarlem loopt af in 2018. Binnenkort zal de gemeente dan ook
beginnen met de voorbereidingen voor het afsluiten van een nieuw contract. Reden voor een
ongevraagd advies waarin de Participatieraad melding maakt van de problemen en klachten rond
het leerlingenvervoer en de gemeente vraagt het besluit tot aansluiting bij de Regio Rijder kritisch
te overwegen.
De problemen met het leerlingenvervoer hebben ook hun weerslag op het Wmo-vervoer. Idee is
om voor de volgende vergadering de projectleider dhr. De Haas en de accountmanager Wmovervoer van de gemeente Haarlem uit te nodigen voor een toelichting op de stand van zaken.
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7. Bijeenkomst evaluatie 11 november
Zaterdag 11 november is er een bijeenkomst waar Stimulansz de eerste resultaten van het
evaluatieonderzoek presenteert en met ons bespreekt. Hans, Mirjam en Douwe zijn helaas niet
aanwezig.
8. Werving nieuwe leden
Er zijn op dit moment 11 reacties binnengekomen op de vacature lid Participatieraad. Aan iedereen
nogmaals het verzoek de vacature binnen het eigen netwerk actief te verspreiden. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 17 november en maandag 20 november.
Verwachting is dat in de volgende vergadering bekend gemaakt wordt wie er geselecteerd zijn.
9. Stand van zaken werkgroepen
Diversiteitsbeleid:
De gemeente zou volgens een eerder gemaakte afspraak cijfermateriaal en een overzicht van het
huidige diversiteitsbeleid als bijlage aanleveren. Dit kon echter niet op korte termijn geleverd
worden, besloten is om hier niet op te wachten. Het advies is verstuurd aan het college en de
gemeenteraad en ook aan alle organisaties die geraadpleegd zijn bij de totstandkoming van het
advies. Joost complimenteert de werkgroep met het advies, hij merkt op dat veel van de
opmerkingen in het advies voor een veel bredere doelgroep (alle burgers met een afstand tot de
maatschappij) relevant is. Dit is inderdaad het geval en hier is een aantal keer in het advies in
verwezen.
Participatiebedrijf:
Gert-Jan, Frits en Saskia hebben een gesprek gehad met Annemiek Outvorst van de afdelingen SZW
over de verkenning van de gemeente tot het oprichten van een Participatiebedrijf. Aanleiding is o.a.
de nieuwe visie van de gemeente op re-integratie en participatie, de nieuwe doelgroepen binnen
de Participatiewet en de toekomst van het SW-bedrijf. Het proces zit nu nog in de premature fase,
wethouder Langenacker wil graag nog voor haar vertrek een startnotitie gereed hebben. De
Participatieraad wordt betrokken bij de verdere uitwerking.
Sociaal Wijkteam:
De werkgroep is bijeen geweest en heeft een aantal vragen verzameld die men wil voorleggen
tijdens een werkbezoek aan de Sociaal Wijkteams in Schalkwijk Centrum en Noord-Noord. Joost zit
niet in de werkgroep maar wil wel graag mee op een van de werkbezoeken.
Toegankelijkheid:
Op 29 november is het congres Gelijk is Gelijk over de implementatie van het VN verdrag voor
mensen met een beperking. Voor verdere informatie zie www.gelijkisgelijk.nl. Graag aanmelden bij
Saskia, Ruth en Frits gaan in ieder geval.
10. Rondvraag en sluiting
Douwe vertelt in de volgende vergadering iets over de nieuwe emailadressen die voor iedereen zijn
aangemaakt. Dit heeft te maken met de nieuwe website en het afgeschermde deel voor leden.
Frits meldt dat Iederin de Participatieraad heeft gevraagd naar belangorganisaties voor mensen
met een beperking in Haarlem. Iederin wil samen met hen een schouw naar toegankelijkheid
uitvoeren binnen het Patronaat. Er bestaat geen belangenorganisatie meer op dit gebied. Koos
Pellser heeft aangeboden mee te werken aan de schouw. Ook twee mensen op de publieke tribune
willen graag meedoen aan dit onderzoek. De Participatieraad is zelf niet bij betrokken bij de schouw
maar ziet graag de rapportage van de schouw tegemoet.
Er zijn verder geen vragen meer, Jurry bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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Actielijst
nummer

Actie

Wie

datum

02-03

organiseren werkbezoek Moskee

Samet, Saskia

Juni 2017

09-01

Aanpassen teksten website

Ruth en Saskia

November 2017

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Mobility mentoring

Ruth

November/december

Kanteling dagbesteding

Saskia

November/december

Toelichting gemeente op wmo- en
leerlingenvervoer

Saskia

November/December

de stichting ‘Goed Doen voor een Ander’ met
het buurtproject Koffieschenken

Saskia

Januari/februari
2018
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