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Datum: dinsdag 7 april 2015 

Aanwezig: Voorzitter: Ruth Nelemaat,  leden:  Ton van Angeren, Gert-Jan Ankoné, Gien Baltus, Anja 

van Dam, Frank van de Peppel, Driss el Gharnati, Marzoug Lehiba, Petra Nuyens,  Hans Redeker, Josja 

Regout, Douwe Reinders, Jurry Smit, Mirjam Stolp, Corinne Visser,  Frits de Vries, ambtelijk 

secretaris: Saskia Augustin (verslag)   

Gast: Marjan Beneker (beleidsadviseur gemeente Haarlem afd. Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 

1. Opening en vaststelling agenda 

Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2. Mededelingen 

 Ruth meldt dat het laatste gedeelte van de vergadering besloten is. 

 Brief aan het college met vragen over de cliëntenondersteuning is akkoord en wordt 

verstuurd. 

 Een aantal wijkraden heeft gemaild naar de Participatieraad met het verzoek een 

advies uit te brengen over de nieuwe Verordening Wijkraad. Besloten wordt dat 

voordat we een advies uitbrengen we eerst alle wijkraden willen consulteren in de 

vorm van een hoorzitting. Het is niet bekend in welk stadium het besluitvormingstraject 

rond deze verordening is, Saskia informeert hier naar,  aan de hand van deze informatie 

worden de vervolgstappen bepaald. 

 Het collegevoorstel voor het instellen van een meldpunt sociaal domein is niet 

aangenomen in de Commissie Samenleving. Voor wat ons betreft is dit traject nu 

afgesloten en is het aan de leden van de Commissie Samenleving om hier eventueel 

opnieuw actie in te ondernemen. 

  Er is een brief gestuurd aan het college met vragen over de stand van zaken rond het 

Wmo- en toekomstig doelgroepenvervoer. Hier is nog geen reactie op ontvangen.     

3. Presentatie Beschut Werk door Marjan Beneker 

Marjan geeft een presentatie over Beschut werk; de presentatie is als hand-out uitgedeeld in 

de vergadering. Omdat het beleid nog niet is vastgesteld, worden de mensen die nu een 

indicatie krijgen voor beschut werk op een wachtlijst geplaatst en ontvangen in de tussentijd 

een bijstandsuitkering. De Participatieraad wil graag een overzicht ontvangen van deze 

wachtlijst. De verwachting is dat alle personen op de wachtlijst geplaatst kunnen worden in de 

pilots die starten direct na vaststelling van de nota. 

Er is ook aandacht voor de te verwachte instroom van schoolverlaters; hierover gaat SoZaWe 

op dit moment in gesprek met de schoolleiding. 

Overigens is het nog niet duidelijk of het een verplichting is voor de gemeenten om beschut 

werk te organiseren, in het land wordt hier verschillend mee omgegaan, voornamelijk omdat 

dit instrument vrij kostbaar is voor gemeenten. 
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Het beleidsplan Beschut Werk wordt volgens planning vastgesteld in de maand mei en vooraf 

ter  advisering voorgelegd aan de Participatieraad. Het tijdspad voor advisering is afhankelijk 

van de route, het is namelijk nog niet duidelijk of het een college- of raadsvoorstel wordt.  

Marjan laat dit zo snel mogelijk weten. 

Corinne, Frits, Gert-Jan, Ruth en Saskia bereiden het advies voor. Afgesproken wordt dat 

Marjan deze werkgroep mondeling toelichting zal geven op het conceptplan, zodra zij dat 

beschikbaar heeft. 

 

 

4. Conceptverslag 3 maart 2015 

Tekstueel: geen opmerkingen 

Inhoudelijk:  

n.a.v.  

Actielijst:  

punt 01/02 Frits heeft contact gehad met de cliëntenraad van het Werkplein, er is nog geen 

afspraak gemaakt voor een nadere kennismaking. Het initiatief hiertoe ligt nu bij de 

cliëntenraad. Kan van actielijst. 

punt 03/01 De nota heeft vertraging opgelopen en wordt later ter advisering aangeboden. Kan 

van actielijst. 

Punt 03/02 en punt 03/03 Brief is verstuurd. Kan van actielijst.  

 

5. Adviesaanvraag Dak- en Thuislozenopvang niet OGGZ (Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg)  

De nota heeft vertraging opgelopen en zal op een later tijdstip ter advisering aangeboden 

worden. 

 

6. Reacties college op het Advies Regenboogstad en het Advies agenda Sport 2015-2019 

De reactie van het college op het advies Regenboogstad wordt matig gevonden, er wordt niet 

diepgaand in gegaan op de in het advies gestelde vragen en opmerkingen. In de brief wordt 

voorgesteld dat de Participatieraad voortaan deelneemt aan het platformoverleg met de 

Regenboogpartners. We maken dankbaar gebruik van deze uitnodiging maar in eerste instantie 

als  toehoorder. Frank van de Peppel neemt deze taak op zich. 

A.s. donderdag 9 april wordt de nota besproken in de commissie Samenleving en staat ook een 

initiatiefvoorstel van een aantal politieke partijen op de agenda. Hierin wordt gepleit voor de 

focus op aanpak van homofobie in migranten- en vluchtelingenkringen. 

 

Uit de reactie van het college op het advies Agenda Sport 2015-2019 blijkt dat het advies is 

geschreven op een verouderde versie. Dit is het risico van adviseren in het voortraject, maar 

voortaan spreken we af met de betrokken ambtenaar dat wijzigingen zo snel mogelijk worden 

doorgegeven. Aandachtspunt is dat maar een klein gedeelte van de sportverenigingen een 

“Verklaring gelijke behandeling in de sport” heeft getekend. Verder zijn er veel toezeggingen 

gedaan die Jurry en Corinne zullen verwerken in het format formulier procesbewaking. Saskia 

doet navraag naar de 27 FTE buurtsportcoaches.  
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7. Lezing Participatieraad juni 2015 

Het idee is om in juni voor alle contacten binnen ons netwerk een lezing door Patricia Bender te 

organiseren met aansluitend de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. De titel van de 

lezing is “Hoera we gaan bezuinigen”, een andere kijk op de transities binnen het sociaal 

domein (  www.patriciabender.nl ). Gert-Jan oppert dat het wellicht bijdraagt aan de discussie 

wanneer er ook een co-referent wordt uitgenodigd. Mogelijke kandidaten graag melden bij 

Saskia. Driss, Ruth, Corinne Saskia organiseren deze bijeenkomst. 

 

8. Wel of geen ongevraagd advies over opnieuw invoeren Bureau Bijzonder Doelgroepen 

SoZaWe 

Een aantal leden is bij een voorlichtingsbijeenkomst geweest over het minimabeleid van de 

gemeente Haarlem, deze bijeenkomst was georganiseerd door de afdeling SoZaWe. Er waren 

ook diverse maatschappelijke organisaties aanwezig, zowel vanuit het management als de 

uitvoering. Tijdens deze bijeenkomst is er in subgroepen gesproken over knelpunten in de 

samenwerking met de afdeling SoZaWe, rode draad in de terugkoppeling was dat de werkwijze 

van het vroegere bureau bijzondere doelgroepen gemist wordt. De korte lijntjes, de 

slagvaardigheid en expertise met de doelgroep waren kenmerken van de werkwijze van dit 

bureau.  Corinne en Saskia maken een kort overzicht van de probleemstelling, aan de hand 

waarvan we besluiten tot verdere acties, mogelijk is er in deze ook een rol voor het sociaal 

wijkteam.   

 

9. Stand van zaken werkgroepen 

 Ad-hoc werkgroepen; ter herinnering, destijds is afgesproken dat er geen vaste werkgroepen 

zijn. Dit betekent dat wanneer er een nieuwe adviesaanvraag binnenkomt het een ieder vrij 

staat in de werkgroep plaats te nemen. 

 KTO- Wmo; op dit moment geen nieuws over te melden. Saskia informeert bij Gerwin naar 

stand van zaken. 

 KTO- SoZaWe; Corinne vindt het erg jammer dat niet, zoals afgesproken, de begeleidende brief  

langs de leesgroep van de Participatieraad is geweest. Bij het versturen van de enquête is het 

een en ander mis gegaan, de formulieren worden nu opnieuw verstuurd. Dit levert een 

vertraging van twee weken op. 

 Werkgroep Conferentie integraal werken; deze komt binnenkort weer bijeen, bedoeling is nog 

steeds om deze bijeenkomst in het najaar te organiseren. 

 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Anja heeft een gesprek gehad met Inge Veenstra van Tandem en stelt voor haar uit te nodigen 

voor een presentatie waarin zij een uitleg geeft over de taken en werkzaamheden die Tandem 

uitvoert en waarvoor zij een groot bedrag aan subsidie van de gemeente Haarlem ontvangt. 

Voorstel is akkoord, Saskia neemt contact met op met Inge Veenstra. 

 

Er zijn verder geen vragen, Ruth sluit het besloten gedeelte van de vergadering. 

http://www.patriciabender.nl/
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Actielijst 

 

nummer actie wie datum 

10/05 Organiseren clientenbijeenkomst Saskia en Corinne Najaar 2015 

02/01 Evalueren van het twitteren door de 
Participatieraad 

allen September2015 

03/01 Advies dak- en thuislozen niet OGGZ Ruth, Mirjam, 
Jurry ,Hans, Edo 

Bij verschijnen 
van de nota 

03/04 Verwerken oude adviezen in formulier 
procesbewaking 

Hans, Jurry en 
Frank 

Mei 2015 

04/01 Informeren naar besluitvormingstraject 
verordening Wijkraden 

Saskia Mei 2015 

04/02 Informeren naar 27 fte buurtcoaches Saskia Mei 2015 

04/03 Lezing Patricia Bender Saskia Ruth Driss 
Corinne 

Juni 2015 

04/04 Overzicht probleemstelling opheffing bureau 
bijzondere doelgroepen 

Saskia en Corinne Mei 2015 

04/05 Uitnodigen Inge Veenstra presentatie Tandem  Saskia Mei of juni 
2015 

 

 

 


