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Datum: dinsdag 1 november 2016 

Aanwezig: Voorzitter: Ruth Nelemaat leden: Gert-Jan Ankoné, Anja van Dam,  Bernice Mulder, Petra 
Nuyens, Frank van de Peppel, Hans Redeker,  Douwe Reinders, Jurry Smit, Mirjam Stolp, Frits de 
Vries, Floor van Wijk, ambtelijk secretaris: Saskia Augustin (verslag) 

Gasten: Fred Schippers en Jan Siebols 

1. Opening en vaststelling agenda 
Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
 
2. Presentatie project Vroeg er op af 
Jan Siebols en Fred Schippers geven een presentatie over het project Vroeg er op af, een project, 
dat zijn basis heeft in Amsterdam om beginnende schulden te lokaliseren en waar mogelijk op te 
lossen. Huishoudens met betalingsachterstanden bij woningcoöperaties, zorgverzekeringen en 
energiebedrijven worden gemeld en bezocht met als doel vroegtijdig te hulp te bieden om erger te 
voorkomen. Interessant is dat blijkt dat 40% van de bezochte huishoudens in Amsterdam 
onvoldoende gebruik maakte van maatregelen als de diverse belastingtoeslagen. Van de 45% die 
uiteindelijk aangemeld werd bij Schulddienstverlening was de schuld aanzienlijker lager dan de 
gemiddelde schuld bij aanmelding. Het project is zo succesvol  in Amsterdam dat het inmiddels 
structureel onderdeel is van de Schulddienstverlening. Reden voor het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid te onderzoeken of het project landelijk uitgerold kan worden. De methode zou 
ook in Haarlem veel voordeel kunnen opleveren voor zowel de gemeente als de burger. De 
werkgroep SoZaWe gaat in beraad over het uitbrengen van een ongevraagd advies. Ruth dankt 
beide heren voor de uitgebreide toelichting. Zie bijgevoegde presentatie voor alle informatie. 

3. Mededelingen 
Ton heeft per mail aangegeven per direct te stoppen met zijn werkzaamheden voor de 
Participatieraad. Na een korte discussie wordt besloten dat we in januari samen met de nieuwe 
leden een bijeenkomst organiseren waarin we als Participatieraad antwoord geven op vragen als:  

 Waarom stappen leden op? 

 Wat kunnen we daar van leren? 

 wat gaan we anders doen? 
Met Marzoug heeft Ruth woensdag een gesprek. Naast Corine en Driss worden zowel Ton als 
Marzoug  uitgenodigd voor de afscheidsbijeenkomst in November. 

 
4. Conceptverslag november 2016 
Tekstueel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: blz. twee punt 5, Mirjam meldt dat het hier een actieve wijkbewoner betreft en niet iemand 
van de gemeente. Zij brengt hem in contact met Frank. Punt 8: De training is verplaatst naar 
januari, februari 2017. 
Actielijst: nummer 05-01, deze vraag leggen we in december voor aan Jur Botter, hij is dan 
aanwezig bij de vergadering. Nummer 05-02, werkbezoek wordt mogelijk later nog ingepland, op 
dit moment is er niet voldoende belangstelling 
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5. Reactie op adviezen 
Beleidsregels SDV en Brief over KTO-Wmo: beide reacties worden op korte termijn verwacht. 

6. Ongevraagd advies Onafhankelijke Clientondersteuning 
De reacties op de conferentie Onafhankelijke clientondersteuning op  5 oktober jl. waren positief, 
men was enthousiast over de vorm en opzet en over de begeleiding door de dagvoorzitter. Een 
discussiepunt was de rol van de wethouder, een aantal deelnemers vond zijn rol in de discussie te 
dominant. Er is veel informatie opgehaald vanuit de diverse deelnemers wat uiteindelijk 
geresulteerd heeft in het ongevraagde advies. Het advies is inmiddels verstuurd aan het college, de 
commissie Samenleving en aan de deelnemers van de conferentie. 

7. Stand van zaken vacatures  
Er zijn tot nu toe negen reacties binnen. Volgende week verschijnt er nog een advertentie in de 
Haarlemmer, hierdoor is de sluitingsdatum verplaatst naar 13 november. Raja Alouani neemt als 
extern lid deel aan de sollicitatiecommissie.  
 
8. Stand van zaken werkgroepen 
Motie vinger aan de pols: Op 15 november bespreken Ruth, Gert-Jan en Saskia de motie met Jur 
Botter en Joyce Langenacker. Ook wil de werkgroep nog in gesprek met de indieners van de motie 
om meer duidelijkheid te krijgen over de aanleiding voor deze motie. 
Participatieprijs: Marijke Lodeweeghs heeft ingestemd zitting te nemen in de jury, er zijn tot nu toe 
vijf aanmeldingen binnen. 
Jeugd: Bernice bereidt een antwoord voor op de mail van de groep vaktherapie over de tarieven 
binnen de jeugdzorg. 
Jaarplan 2017: Hans, Ruth en Saskia zullen net als vorig jaar het jaarplan opstellen. Na enige 
discussie wordt besloten Haarlem toegankelijke stad als thema te nemen voor 2017. 
Diversiteitsbeleid: Bernice en Floor sluiten zich aan bij de werkgroep, op korte termijn moet er een 
voortgangsgesprek ingepland worden met de gemeente. 
WMO-vervoer: Op de laatste regionale vergadering is bekend gemaakt dat met ingang van januari 
2017 het vervoer in Zuid-Kennemerland uitgevoerd gaat worden door vijf verschillende vervoerders 
onder de naam Regiorijder. Eerder was al bekend dat de  vervoerscentrale is gegund aan 
Connexxion, contact gaat via een nieuw regionaal nummer. Eind november krijgt iedereen met een 
WMO vervoerspas, die daar de laatste twee jaar gebruik van heeft gemaakt, een brief met 
informatie thuisgestuurd. 

 
 Rondvraag en sluiting 

 Mirjam vraagt hoe het gaat met het Goede Gierenfonds? Is er al een evaluatie beschikbaar? 
Saskia vraagt dit na. 

 Jurry vraagt of er al meer bekend is over de WMO-gelden, we leggen deze vraag voor aan Jur 
Botter in de volgende vergadering. 

 Hans vraagt aan de voorzitter waarom zij overwogen heeft de vertrouwensvraag rond haar 
functioneren te stellen. De voorzitter geeft een toelichting waarom zij besloten heeft deze 
vraag niet te stellen. De voorzitter wil zaken aankaarten en oplossen en niet de indruk 
geven dat uit de weg te gaan. 

 Anja en Hans zijn in contact gekomen met de voorzitter van het KBO (ouderenbond), 
voorheen liep dit contact via Gien. Anja en Hans zijn vanaf nu de contactpersonen en 
inmiddels al aanwezig geweest bij een overleg. 

 Gert-Jan vraagt of de website geactualiseerd kan worden, volgens hem ontbreekt er een 
aantal adviezen en andere documenten. 

 Ruth vraagt nogmaals aandacht voor de netwerkconferentie over medezeggenschap voor 
vrijwilligers op 15 december georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale.  



Verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem november 2016 

3 
 

 Ook is ze aanwezig geweest op de bijeenkomst Haarlems Maatje, het vervolg op het 
Koepelproject. Idee is om Haarlemmers te koppelen aan statushouders en hen te helpen 
wegwijs te raken in Haarlem. Wie belangstelling heeft kan informatie krijgen bij Ruth. 
 

Er zijn verder geen vragen meer, Ruth bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 

 
Actielijst 
 
nummer Actie Wie datum 

05-01 Navraag Wmo-gelden Saskia okt 2016 

09-02 Voorbereiden advies nav motie Vinger aan de 
Pols 

Frits,Gert-
jan,Hans,Ruth,Saskia 

Okt/nov 2016 

11-01 Informeren naar de evaluatie van het Goede 
Gierenfonds 

Saskia December 2016 

11-02 Actualiseren website Saskia en Douwe zsm 

11-03 Afspraak maken met indieners motie vinger 
aan de pols 

Saskia zsm 

11-04 Voorbereiden jaarplan 2017 Saskia Ruth Hans November 2016 

 

Presentaties vergadering 

Onderwerp wie datum 

Project Vroeg er op af Via Ruth November of 
Raadsmarkt 

Buurtbedrijf Haarlem Oost Ruth december 

Stand van zaken transformatie Sociaal 
Domein 

Piet Haker Januari/februari 

Stand van zaken Jeugd Beleidsmedewerker 
Jeugd 

Januari/februari 

Wijkgerichte Zorg door Zorgbalans Via Anja  

Herstelacademie Via Mirjam  

Wijkcontactvrouwen Via Saskia  

 

 

 


