verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem mei 2017

Datum: dinsdag 9 mei 2017
Aanwezig: Voorzitter: Ruth Nelemaat, leden: Gert-Jan Ankoné, Anja van Dam, Jet Harder, Bernice
Mulder, Petra Nuyens, Frank van de Peppel, Hans Redeker, Douwe Reinders, Samet Sari, Jurry Smit,
Joost Smitskamp, Mirjam Stolp, Frits de Vries, Floor van Wijk, ambtelijk secretaris: Saskia Augustin
(verslag)
Afwezig: Mohamed Bouzia
Gasten: Rutger Sweijen en Chantal Liefland(gemeente Haarlem)
1. Opening en vaststelling agenda
Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder de gasten. Mohamed Bouzia
heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
2. Presentatie project 18-/18+
Rutger Sweijen en Chantal van Liefland geven een presentatie over het project 18-/18+. Het
Rapport “Op weg naar volwassenheid” is een analyse van knelpunten in zorg en ondersteuning van
jongeren ‘rondom 18’. Het actieplan 18-/18+ bevat oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde
knelpunten
Eind van de maand staat het actieplan geagendeerd voor de vergadering van de commissie
Samenleving. Het document is niet ter advisering voorgelegd aan de Participatieraad terwijl zij in de
afgelopen jaren in meerdere gevraagde en ongevraagde adviezen aandacht heeft gevraagd voor de
problemen rond de leeftijdsgrenzen.
Zie bijlage voor de presentatie.
Ruth bedankt Rutger en Chantal voor hun aanwezigheid en toelichting.
3. Conceptverslag extra vergadering maart en april 2017
Maart:
Tekstueel: geen opmerkingen.
N.a.v. er is contact geweest met de ombudsman en er wordt afspraak gemaakt in de maand juni.
April:
Tekstueel: geen opmerkingen.
N.a.v.: verslag van presentatie Jeugd wordt nog verstuurd.
Actielijst:
Geen aanvullingen.Beide concept-verslagen worden hierbij vastgesteld.
4. Stand van zaken werkgroepen
Diversiteitsbeleid:
Op 14 mei is de bijeenkomst voor vrouwen en op 21 mei de grote algemene conferentie. Voor
beide bijeenkomsten is nog hulp nodig van leden van de Participatieraad. Gert-Jan zal een ieder die
zich aangemeld heeft hiervoor benaderen. Verzoek aan iedereen om de flyer te verspreiden binnen
het netwerk.
Wmo-vervoer:
Op dit moment geen nieuws te melden, a.s. donderdag is er een bijeenkomst van de
klankbordgroep. Komt terug op de agenda voor de volgende vergadering.
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Onafhankelijke clientondersteuning:
De werkgroep heeft een gesprek gehad met Anne-Ruth Leemans waarin zij een toelichting gaf op
de twee offertes die aangevraagd zijn. Over de criteria aan welke de organisatie moet voldoen is
niet gesproken. Ruth stelt hier vragen over in het periodiek overleg met Piet Haker en in het
agendaoverleg met de wethouder.
Programma van eisen verwerving Sociaal Domein:
Bernice en Joost hebben een concept advies opgesteld deze is door miscommunicatie nog niet
gedeeld met de anderen. Dit gebeurt eind deze week en vervolgens zal het stuk aan Piet worden
gestuurd.
Participatieprijs:
Je Suis Energy is gevraagd het vrijwilligersfeest vorm te geven. Dit feest vindt plaats op een
woensdagavond in september, precieze datum is nog niet bekend. Op het feest wordt ook de
Participatieprijs uitgereikt. Aan ieder het verzoek om ogen en oren open te houden voor
initiatieven in de stad die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. De oproep wordt ook op de
website geplaatst.
Toegankelijke stad:
De werkgroep is nog niet bijeen gekomen, verzoek is om dit op korte termijn te doen. Donderdag
18 mei wordt de motie van de CU over de toegankelijke stad en het advies van de Participatieraad
behandeld in de vergadering van de commissie Samenleving.
Jeugd:
De werkgroep heeft een gesprek gehad met een beleidsambtenaar over de aangepaste
verordening. Ook wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt voor een overleg met wethouder
Snoek over de algehele stand van zaken binnen het domein Jeugd.
Handhavingsplan:
Op korte termijn komt er een adviesvraag over het nieuwe Handhavingsplan. Hans, Douwe, Joost,
Frits en Saskia nemen plaats in de werkgroep.
Website:
De website wordt vernieuwd, bedoeling is dat de structuur verduidelijkt wordt. Ook worden de
mogelijkheden onderzocht van een afgeschermd gedeelte waar alle documenten van de
Participatieraad opgezet kunnen worden. Achterliggende gedacht is dat hierdoor het mailverkeer
minder wordt. Mogelijk dat ook meteen het logo aangepast wordt. Als iemand hier ideeën voor
heeft, graag doorgeven aan Douwe.
Nota lokaal gezondheidsbeleid:
Concept nota is al besproken in de commissie Samenleving en de gemaakt opmerkingen worden nu
verwerkt. Begin volgende week wordt de aangepaste concept-nota verstuurd aan de
Participatieraad met het verzoek een advies voor te bereiden. In de volgende vergadering geeft de
beleidsambtenaar een toelichting op de nota. Volgens de planning wordt de nota nog voor het
zomerreces in de raad besproken, dit betekent dat rond 7 juni het advies verstuurd moet zijn.
Bernice, Joost en Ruth bereiden het advies voor.
Jaarverslag:
Hans heeft het concept-jaarverslag aangevuld en een overzicht van uitgaven opgesteld. Wanneer
Ruth het voorwoord heeft toegevoegd is het stuk gereed en kan het verstuurd. Komt volgende
maand ter vaststelling op de agenda.
Motie Vinger aan de Pols:
Het advies van de Participatieraad naar aanleiding van eerder genoemde motie wordt 24 mei
besproken in de commissie Samenleving. Ruth zal dan ook toelichten dat in het Huishoudelijk
Reglement is vastgelegd hoe er om gegaan wordt met vertrouwelijkheid van stukken en eventuele
sancties die er mogelijk zijn bij het niet houden aan de afspraken.
Vakantie:
Verzoek aan iedereen de vakanties door te geven aan Saskia. Begin september zullen er weer
evaluatiegesprekken in gepland worden.
Programma van eisen inkoop re integratietrajecten:
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Gert-Jan, Mirjam en Jet hebben eerder gemeld zich hierover te zullen buigen. We zullen navragen
bij Marjan Beneker wanneer het concept document verwacht wordt.
Klachtenregeling Sociaal Wijkteam:
De gemeente zou rond deze tijd een concept regeling opstellen en aan de Participatieraad
versturen. Komt aan de orde in het periodiek overleg met Piet Haker en Marjan Beneker.
5. Vacature Participatieraad
Frank heeft na het vertrek van Femke besloten zijn termijn vol te maken zodat we wat meer tijd
hebben om een nieuw lid te vinden. Er is nog niet besloten wanneer de procedure precies start
maar aan iedereen het verzoek om binnen het eigen netwerk geschikte kandidaten attent te maken
op de vacature.
6. Rondvraag en sluiting
Ruth vertelt dat ze op 8 mei aanwezig was bij een bijeenkomst voor zelforganisaties georganiseerd
door de gemeente Haarlem. Voorheen kreeg (een deel) van deze organisaties subsidie maar op dit
moment vallen zij niet meer onder de basisinfrastructuur. Een deel van de organisaties krijgt nog
wel huisvestingskosten vergoed. Idee van de bijeenkomst was het ophalen van behoeften en
wensen. Het was een goede bijeenkomst en het idee is nu om vaker als groep bijeen te komen om
de samenwerking onderling te verbeteren.
Petra: vraagt aandacht voor een uitspraak van de voorzitter van de wijkraad Meerwijk over een
gelijkmatigere verdeling van sociale huurwoningen over de hele stad. Ze vraagt zich af of het een
idee is om wethouder Joyce Langenacker uit te nodigen voor gesprek over dit onderwerp. Ruth
neemt dit in beraad.
Er zijn verder geen vragen meer, Ruth bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Actielijst
nummer

Actie

Wie

datum

12-03

Opzet evaluatie eerste termijn
Participatieraad

Ruth, Saskia

juni 2017

02-02

Organiseren werkbezoek sociaal wijkteam

Saskia

Juni 2017

02-03

organiseren werkbezoek Moskee

Samet, Saskia

Juni 2017

04-01

Vacature verspreiden binnen eigen netwerk

allen

Mei/juni

04-02

Aanpassen website en logo

Douwe en Saskia

Mei 2017

Presentaties vergadering
Onderwerp

Wie

datum

Wijkgerichte Zorg door Zorgbalans

Via Anja

oktober

Wijkcontactvrouwen

Via Saskia

september
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