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Datum: dinsdag 4 oktober 2016 

Aanwezig: Voorzitter: Ruth Nelemaat leden: Ton van Angeren, Gert-Jan Ankoné, Anja van Dam,  
Marzoug Lehiba , 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) 

1. Opening en vaststelling agenda 
Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom. Marzoug vraagt het woord en geeft een 
toelichting op zijn besluit om te stoppen met zijn werkzaamheden voor de Participatieraad.  
 
2. Conceptverslag juni en september 2016 
Wegens tijdgebrek is het verslag van juni in de vorige vergadering niet behandeld. Er zijn geen 
opmerkingen per mail ontvangen, het verslag van juni is hierbij vastgesteld. 
Tekstueel: toevoegen t bladzijde twee, eerste alinea. 
N.a.v.: blz drie ,rondvraag, Petra probeert meer informatie te krijgen over de bouw van 160 
woningen in Haarlem-Noord zodat Ruth eventueel vragen kan stellen over dit plan in het 
agendaoverleg met de wethouder. 

 
3. Reactie op adviezen 
Schoolverlaters ZMLK-praktijkscholen:  
De werkgroep is tevreden met de uitgebreide en volledige reactie van het college op het 
ongevraagde advies. Stagebegeleiders melden dat het proces van het verkrijgen van een indicatie 
duidelijker is en daardoor beter loopt. In de volgende netwerkbijeenkomst zal nogmaals aandacht 
besteed worden aan de procedure en waar men op de website de juiste informatie kan vinden. 
Voorstel vanuit de Participatieraad om een aparte flyer te maken over het onderwerp neemt de 
gemeente in beraad. 
Doorontwikkeling Sociaal Wijkteam: 
De nota inclusief het advies van de Participatieraad en reactie van het college is besproken in de 
laatste vergadering van de commissie Samenleving. Namens de Participatieraad heeft Gert-Jan 
ingesproken en nogmaals aandacht gevraagd voor de zorgpunten in het advies, zoals de snelheid 
van het proces en het niet opnemen van het CJG in het sociaal wijkteam. De wethouder heeft 
inmiddels per brief gereageerd op de vragen en opmerkingen die de leden van de commissie 
Samenleving hadden. In de commissie vergadering van aanstaande donderdag wordt de nota en 
deze reactie van de wethouder verder besproken, besloten wordt dat de Participatieraad niet  
nogmaals inspreekt maar de verdere ontwikkelingen afwacht. Inclusief de resultaten van het 
tweede evaluatieonderzoek van de sociaal wijkteams dat binnenkort door DSP uitgevoerd wordt. 
Beleidsregels SDV: 
Nog geen reactie ontvangen, deze wordt voor de volgende vergadering verwacht. 
 

4. Adviesvraag kanteling dagbesteding 
In eerste instantie is er geen advies gevraagd op deze nota, op verzoek van wethouder Botter is dit 
alsnog gebeurd. Met Piet Haker is afgesproken dat de werkgroep vier weken heeft voor het 
opstellen van dit advies. Voorstel is om in gesprek te gaan met een aantal organisaties om te 
achterhalen wat er precies speelt en wat de zorgpunten zijn. Ter verduidelijking het gaat hier om de 
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kanteling van de verschillende vormen van dagbesteding en individuele begeleiding per 2018. Vanaf 
2017 wordt gestart met verschillende pilots in samenwerking met een aantal grote organisaties. 
De werkgroep bestaat uit Petra, Anja, Jur, Frits en Gert-Jan. 

5. Ongevraagde advies Haarlem toegankelijke stad  
Frank heeft een korte reactie geschreven op het antwoord van het college op het ongevraagde 
advies, deze zal per brief aan het college worden verstuurd. Verder is het van belang dat bij alle 
adviezen waar mogelijk aandacht voor toegankelijkheid  wordt gevraagd en wellicht kan de 
Participatieraad in de toekomst een conferentie over het onderwerp organiseren.  
Mirjam meldt dat in het overleg van het platform Zuidwest er vanuit de gemeente iemand 
deelneemt die bezig is met toegankelijkheid. Ze brengt haar in contact met de werkgroep. 
 
6. Onafhankelijke cliëntondersteuning 
 
De conferentie is goed voorbereid, er zijn twee inleiders, vervolgens wordt in vijf workshops de 
deelnemers een stelling voorgelegd, de opbrengsten van de workshops worden aansluitend 
besproken met een panel en de zaal. De werkgroep zal zo spoedig mogelijk na de conferentie een 
ongevraagd advies voorbereiden. De gemeente werkt op dit moment aan een informatienota over 
cliëntondersteuning, deze wordt eind oktober/ begin november verwacht. 
Vilans is namens de overheid bezig met het opstellen van een advies over de organisatie en 
invulling van de cliëntondersteuning binnen gemeenten. Ruth was aanwezig bij een door hen 
georganiseerde bijeenkomst in Haarlem.  

 
7. Informatienota Paarse Krokodil 
Nota is kennis van genomen, er is niet om advies gevraagd en er is geen aanleiding om met een 
ongevraagd advies of andere reactie te komen. 
 
8. Vaststellen datum training najaar 
De meesten kunnen op zaterdag 5 november. Mogelijke onderwerpen voor de training zijn: 

 Belangenverstrengeling, privé, werk, vrijwilligerswerk en lid Participatieraad 

 Toelichting processen door Griffie 

 College over de drie wetten binnen het sociaal domein (casuïstiek en dillema’s) 
 

9. Stand van zaken vacatures 
De advertentietekst wordt zo snel mogelijk aangepast en verspreid. Verzoek aan iedereen om actief 
te werven binnen het netwerk, we willen nadrukkelijk alle Haarlemmers uit nodigen te reageren. 
Hans en Mirjam nemen plaats in de sollicitatiecommissie. Als extern commissielid wordt gedacht 
aan Koos Pelsser of Radja Alouani. 
 
10. Stand van zaken werkgroepen 
Motie vinger aan de Pols: 
De werkgroep komt op korte termijn bijeen, ook wordt er een overleg met de wethouders Botter 
en Langenacker ingepland. 
Participatieprijs: 
Flyer is aangepast en wordt zo snel mogelijk verspreid. Verzoek aan leden actief projecten te 
benaderen. Suggestie voor extern lid jury; Marijke Lodeweeghs van de VWC. 
Jeugd: 
Ton, Gert-Jan en Petra stappen uit de werkgroep, Floor, Bernice en Jur nemen hun plaats in. Douwe 
neemt deel als meelezer.  
Er is een brief binnengekomen van de 023 vaktherapeutengroep naar aanleiding van de bespreking 
van de PGB  jeugdhulp in de commissie Samenleving. De werkgroep neemt hierover contact op met 
de vakgroep. 
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Terugkoppeling Ambtelijk Periodiek overleg: 
Besproken is o.a de planning van het komend kwartaal en de te verwachten adviesvragen: 

 Eind dec/jan Uitvoeringsprogramma Koersdocument (adviesvraag) 
 Eind okt/nov Uitvoeringsprogramma Wonen, Opvang en Herstel(geen advies maar overleg 

met werkgroep) 
 Eind november Regionaal Verwervingsstrategie (nog niet bekend of er een adviesvraag komt) 
 Informatie over aangepaste Klachtenregeling Sociaal Wijkteam 
 Aansluiting Amsterdamse Ombudsman ligt ter onderzoek en afhandeling bij de afdeling 

Concern aangezien het hier het gehele gemeentelijke domein betreft en niet enkel het 
sociaal domein 

 De werkgroep Wmo heeft een reactie opgesteld op de begeleidende brief van de wethouder 
bij het rapport cliëntervaringsonderzoek Wmo. De leden zijn akkoord met de inhoud, de 
brief wordt verstuurd. 
 

11. Planning presentaties vergaderingen 
Ruth stelt voor in de volgende vergadering iemand van het project Vroeg er op af uit te nodigen 
voor een presentatie. Maar het is wellicht ook een idee een raadsmarkt te organiseren over dit 
onderwerp, dit moet eerst besproken worden met de griffie.  
Piet Haker heeft aangeboden de Participatieraad bij te praten over de transformatie binnen het 
sociaal domein, daarnaast is er ook de mogelijkheid voor een toelichting op de stand van zaken 
binnen de Jeugdwet. Zie verder onderstaand overzicht. 
  
12. Rondvraag en sluiting 
Frits meldt dat het rapport van de FNV lokale monitor gereed is en verstuurt dit aan iedereen.  
Anja stuurt de uitnodiging door van een patiëntensymposium op 9 november in de Philharmonie. 
Floor en Frits gaan naar de bijeenkomst over de woonvisie. 
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 

05-02 Organiseren werkbezoek BUUV/Sociaal 
Makelaars 

Saskia Zomer 2016 

09-01 Opstellen reactie n.a.v antwoord college op 
ongevraagd advies Haarlem toegankelijke 
stad 

Frank Oktober 2016 

09-02 Voorbereiden advies nav motie Vinger aan de 
Pols 

Frits,Gert-
jan,Hans,Ruth,Saskia 

Okt/nov 2016 
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Presentaties vergadering 

Onderwerp wie datum 

Project Vroeg er op af Via Ruth November of 
Raadsmarkt 

Stand van zaken transformatie Sociaal 
Domein 

Piet Haker Vergadering 
december 

Stand van zaken Jeugd Beleidsmedewerker 
Jeugd 

Januari? 

Wijkgerichte Zorg door Zorgbalans Via Anja  

Herstelacademie Via Mirjam  

Wijkcontactvrouwen Via Saskia  

 

 

 

 

 


