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Datum: dinsdag 2 juli 2020
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Petra Nuyens, Hans Redeker, Tineke Tjalma, Frits de Vries,
Ineke Verburg, Anja van Dam, Michiel Nieuwenhuis, Lisan Oostdam, Samet Sari, Mohamed Bouzia, en
Baukje Hegeman en Noor Kraaijeveld

Afwezig: Danny van Bakel, Gert-Jan Ankoné

1. Opening/ vaststelling agenda/ mededelingen
Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom en speciaal:

- Marieke Meijer, afdelingshoofd Schulden, Minima en Sociale Recherche van de Gemeente
Haarlem. Zij is hier aanwezig als lid van de sollicitatiecommissie, namens het college van
Burgemeester en Wethouders voor de nieuwe voorzitter van de Participatieraad

- Noor Kraaijeveld, de nieuwe ambtelijke secretaris per 1 augustus
- Irene van der Snee, nieuw lid participatieraad
- Pierre Winkler, nieuw lid participatieraad
- Piet Haker, programmamanager Transformatieprogramma Sociaal Domein

2. Gesprek met Piet Haker over Sturing, Programmering en de Kaderbrief
Piet Haker geeft toelichting op de uitdagingen van het Sociaal Domein. Hij licht toe dat de
gemeente met de huidige ontwikkelingen afstevent op een oplopend structureel tekort op Jeugd
en Wmo van 17 miljoen. Dit is niet alleen een lokale ontwikkeling. Deze ontwikkeling speelt
landelijk. Het Rijk stelt vooralsnog geen extra middelen beschikbaar.

De gemeente is verplicht om een sluitende programmabegroting te presenteren. Het college van
B&W heeft gevraagd om verschillende scenario’s te presenteren. Deze scenario’s lopen niet
verder dan 2025 omdat er dan te veel onzekerheden zijn. De tekorten moeten deels worden
opgevangen binnen het Sociaal Domein – ongeveer 6 miljoen. In de meerjarenbegroting is
rekening gehouden met een groeiend budget. Hier zijn verschillende maatregelen voor
gepresenteerd, zoals een budgetplafond voor Jeugd. Dit kan gevolgen hebben voor de zorg,
bijvoorbeeld oplopende wachttijden, maar het kan ook anders uitpakken. Er zijn namelijk veel
aanbieders in jeugd. Er kan bijvoorbeeld ook worden gekeken naar de onderlinge samenwerking.

De gemeenteraad is niet akkoord gegaan met de maatregelen. De raad vond de toelichting niet
voldoende. In augustus presenteert het college een opinienota in de commissie samenleving met
toelichting op de voorgenomen maatregelen. In de opinienota wordt meer tekst en uitleg
gegeven, maar de boodschap is dat er iets moet gebeuren. Hierbij is ook een discussiepunt wat
voor de rekening van de gemeente komt. Voor de toekomst is het van belang om meer grip te
hebben op het SD om ook te kunnen sturen en grip te houden op de kosten.

Tineke: Is de sturing gekoppeld aan een visie, met betrekking tot bijvoorbeeld jeugd? Piet
antwoord dat de maatregelen die zijn voorgesteld laagdrempelig zijn. De vraag is hoe wij het
stelsel willen inrichten. Dit wordt een lastige discussie. De contracten lopen af en jeugd en Wmo
moeten opnieuw worden ingekocht. Hier moeten we gaan kijken hoe we het willen organiseren,
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bijvoorbeeld van zwaar naar licht. Hier moeten we op gaan sturen en hier zitten ook
kwaliteitseisen aan.

Frits: Zit er een inkomensafhankelijke bijdrage in bij de maatregelen? En is er al ervaring
opgedaan met een budgetplafond? Piet: Er is geen ervaring met budgetplafonds. In de wet staan
openeinderegelingen. De discussie moet worden: waar bestaat het lokale stelsel voor en wat is
daarin de positie van de gemeente.

Petra: Wordt het een soort dashboardsysteem met aan de knoppen draaien om bij te stellen en
dat de knop dicht kan worden gedraaid? Piet: Dat weet ik niet. Ik kan helaas niet voorspellen of
de voorgestelde maatregelen de gewenste besparing oplevert. Dit moeten we gaan bekijken.

Ruth: Er kan meer gestuurd worden op de uitgaven, bijvoorbeeld bij de aanpak van multi-
probleem gezinnen. Piet: Dit klopt. Hierop aanhakend, moeten we ook kijken hoe we deze
uitdaging aanpakken.

Frits: Wat is de rol van de VNG hierin richting de overheid? Piet: twee weken geleden is een
brandbrief uitgegaan en er is ook een lobby gaande naar de overheid

Ruth: Wat is onze rol hierin en wat verwacht je van ons? Piet geeft aan dit nog niet te weten
omdat de ontwikkelingen snel gaan en het zomerreces is begonnen.

Besluit: Afgesproken wordt dat Piet met de Participatieraad in gesprek gaat over de
ontwikkelingen, zodat de participatieraad kan adviseren.

3. Concept-verslag juni 2020
Akkoord. Overzicht werkgroepenlijst blijft toegevoegd aan het verslag.

4. Klankbordgroep Doelgroepenvervoer
Hans ligt het onderwerp toe en de vraag die voorligt of de Participatieraad deelneemt aan de
klankbordgroep. Vorige vergadering heeft de participatieraad besloten om niet deel te nemen
aan de klankbordgroep. In de stukken van B&W staat dat de participatieraad Haarlems is, maar
ook regionale belangen heeft en plaats kan nemen in de regionale adviesraad. In het kader
hiervan is de aansluiting bij de klankbordgroep logisch. Anja en Hans zijn voorstander van
deelname aan de werkgroep. Indien akkoord, is het voorstel dat Anja samen met een nieuw lid in
deze klankbordgroep deelnemen. Anja voegt toe dat met de nieuwe opzet (deels op ons
initiatief) van de klankbordgroep interessant is en een verbetering is. Daarbij komt dat we het
recht behouden om de college en de raad te adviseren. Het is ook een inhoudelijke toevoeging
aan onze werkzaamheden. Het gaat om 3 vergaderingen per jaar die overdag plaatsvinden.

Besluit: We nemen deel aan de klankbordgroep en voorstel van Hans en Anja is akkoord. Michiel
geeft aan geïnteresseerd te zijn. Anja informeert Katrijne de Vries

5. Stand van zaken sollicitatiecommissies
a. Leden:

Er zijn nu twee rondes geweest. Uit de eerste ronde zijn twee nieuwe leden geselecteerd en
vervolgens een herhaalde oproep. Gesprekken vinden binnenkort plaats.

b. Voorzitter:
De sollicitatiecommissie heeft unaniem gekozen voor André Jurjus als nieuwe voorzitter. Hij
gaat met veel enthousiasme aan de slag. Hij begint per 1 september. De overdracht vindt
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deze zomer plaats. Marieke Meijer geeft aan met plezier deel van de commissie te zijn
geweest.

Acties ten behoeve van nieuwe leden en voorzitter:
- Baukje: inplannen datum voor de studiedag
- Baukje: Inplannen informele kennismaking/introductiedagà Saskia hierbij betrekken
voor haar afscheid.
- Feestcommissie afscheid voorzitter: Tineke, Lisan, Anja, Samet, Ineke, Petra

c. Ambtelijk secretaris:
Sollicitatiecommissie bestond uit: Beppechien Bruins Slot (gemeente Haarlem), Friso van
Marion (Adviesraad Zandvoort) en Ruth. Eerste gesprek vond via Teams plaats, tweede
gesprek fysiek. Noor Kraaijeveld is hier unaniem uitgekomen en kan per 1 augustus beginnen.

d. Inwerkprogramma
De nieuwe leden worden uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst in augustus.
Onderwerp zal zijn wat de participatieraad de afgelopen jaren heeft gedaan, wat de
afspraken zijn, ondersteund door schriftelijk materiaal als verordening, huishoudelijk
reglement etc. De bijeenkomst wordt afgesloten met een informele kennismaking met de
nieuwe voorzitter.
Zijn er leden die willen helpen met de voorbereiding? Meld je dan bij Ruth.

6. Stand van zaken werkgroepen
a. Wmo-aanvragen

Er wordt een gesprek gepland met Marjon Tijl, vanuit de participatieraad zitten daar Ruth en
Gert-Jan bij. Petra geeft aan dat opvallend is dat er een dip is in meldingen gedurende de
coronabijeenkomst. Dit kan uit angst zijn vanwege corona.

b. Hulpmiddelencentrum
Kersten is de nieuwe aanbieder voor de hulpmiddelen.

c. Werkgroep sociale basis
Er is een overleg geweest met Jan Willem Duker over de Sociale Basis.

d. Evaluatie Sanctieprotocol
22 juni vond een overleg plaats met Nina Kienhuis. Hans, Frits en Ruth konden zich goed
vinden in de aanbevelingen. Ruth stelt een brief op met dat de Participatieraad zich goed
kon vinden in het advies.

e. Communicatie (Zie bijlage)
Voorstel: Website actualiseren met aanpassingen. Wie gaat dit doen? Is er geld beschikbaar
om de website aan te passen?
Afspraak inplannen met Kees Reiniers, Noor en de werkgroep. Kijken hoe de raad de
website zelf kan actualiseren. Indien nodig is hier geld voor beschikbaar. Irene sluit aan bij de
werkgroep communicatie.

7. Evaluatiegesprekken
De evaluatiegesprekken met de leden worden ingepland. Vanwege het vertrek van Ruth, wordt
dit jaar geen evaluatie van de voorzitter gedaan. Ruth stelt voor dat de nieuwe voorzitter bij het
gesprek aanwezig kan zijn als iedereen daarmee akkoord gaat. Mocht iemand dit niet prettig
vinden, wordt gevraagd dit bij Ruth aan te geven.
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8. Planning presentaties op vergaderingen – mogelijk extra avond
Er wordt besloten een extra avond in september in te plannen. Noor en Baukje gaan deze avond
samenstellen en inplannen. Gevraagd wordt of iedereen onderwerpen kan aanleveren waarover
zij geïnformeerd willen worden. Onderwerpen die al geagendeerd worden zijn:
- Diversiteit
- Inkoop/Toegang/Sociale Basis
- Corona – Werk & Inkomen/ Stand van zaken TOZO/NOW-regeling
- Duidelijke taalproject Sociaal domein en Klantreis MO
- Onafhankelijke Cliëntondersteuning
- Bijstand/basisbaan
- Visie schulddienstverlening/bestaanszekerheid
- En mogelijk nog andere actuele onderwerpen

9. Netwerkconferentie najaar
De Participatieraad besluit dat er een netwerkconferentie komt met thema: Voor en na Corona.
Werkgroep netwerkbijeenkomst en participatieprijs 2020 bestaat uit: Lisan, Anja, Samet, Ineke,
Tineke, Petra. Voorstel in september op de vergadering

10. Rondvraag en sluiting
Hans: Ik wil mijn waardering uitspreken voor het werk van de leden van de sollicitatiecommissies
voorzitter en leden
Pierre: Leuke eerste kennismaking! Ik stel me ook beschikbaar om aan te sluiten bij de werkgroep
sociale basis en ook wil ik helpen bij het redigeren voor stukken.
Tineke: Ik was me niet bewust dat ik trekker ben van de werkgroep Verward Gedrag. Ook goed
om een attentie te laten gaan naar Danny. Ik kan dat langsbrengen. Trekker is vooralsnog
onbekend. Werkgroep bespreekt dit onderling.
Irene: Ik vond dit ook een leuke eerste kennismaking
Petra: Gaat de gemeente bezuinigen op de gemeentelijke zorgpolis? Kan dit nagegaan worden?
Dit ging over heel Nederland. Ik vroeg me af hoe Haarlem van plan is hiermee om te gaan. Ruth
belt Corinne om te informeren.
Ineke: Informatienota toegezonden gekregen over de Wet verplichte GGZ. Ik zou graag in een
later stadium hierop terug komen.
Mo: Wie gaat de nieuwe leden begeleiden? Ruth: Wil iedereen nadenken wie dit op zich wil
nemen?
Mo: Misschien goed om een nieuwe website te bouwen en te kijken of we het beheer zelf
kunnen opnemen.
Ruth: Piet heeft aangegeven dat er binnenkort een conceptnota komt. Wie wil zich hier over
buigen? Tineke, Petra, Michiel en Ruth.

Actielijst

Nummer Actie Wie Datum

Actiepunten vergadering september:

- Ruth stuurt communicatieplan door naar werkgroep communicatie (Ineke, Mo)
- Anja informeert Katrijne de Vries over deelname klankbordgroep
- Baukje: inplannen datum voor de studiedag
- Baukje: Inplannen informele kennismaking/introductiedag
- Ruth vraagt of er leden zijn die het leuk vinden om de inwerkmiddag voor te

bereiden.
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- Irene sluit aan bij de werkgroep communicatie
- Baukje geeft naam vervanging David van Wesel door aan Petra.
- Saskia, Frits, Anja, Femke, Koos om de tafel om het over de voortgang van

toegankelijke stad te hebben.

Presentaties vergadering

Onderwerp Wie Datum

Over Nieuwe Democratie Jur Botter Oktober 2020

B1-project Marjan Beneker April 2020 Uitgesteld

Terugkoppeling overleg staatssecretaris Floor Roduner April 2020 Uitgesteld

Rapport sleutelpersonen voor statushouders;
opsteller rapportage uitnodigen

Sept 2020

Werkgroep overzicht Participatieraad juli 2020

Werkgroep Trekker Leden
Communicatie Ineke Mo, Danny, Irene
Dagbesteding Petra Anja
Diversiteitsbeleid Ruth Gert-Jan, Samet, Mohamed
Geweld hoort nergens thuis Lisan Tineke, Ineke
Haarlem Toegankelijke stad Frits Ruth, Anja
Haarlemmers in acute zorgnood/GGZ-
problematiek

Ineke Frits, Petra, Ruth

Handhaving Hans Frits, Ruth
Jeugd Tineke Lisan
Netwerkconferentie/Participatieprijs 2020 Lisan, Anja, Samet, Ineke, Tineke,

Petra
Onafhankelijke cliëntondersteuning Ruth Anja, Petra
Schulddienstverlening Ruth, Hans, Frits en Irene
Sociale Basis Ineke/Frit

s
Samet, Pierre

Verward Gedrag Frits, Hans, Ineke, Ruth, Tineke
Wachtlijsten Wmo Ruth Petra, Anja
Wmo- en leerlingenvervoer Hans Anja, Michiel
Wonen beleidsgroep Ineke Hans
Wonen/vergaderingen in de stad Ruth Gert-Jan, Frits


