Verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem juni 2014

Datum: dinsdag 3 juni 2014
Aanwezig: Vervangend voorzitter: Corinne Visser, leden: Ton van Angeren, Gert-Jan Ankoné, Gien
Baltus, Anja van Dam, Driss el Gharnati, Petra Nuyens, Josja Regout, Jurry Smit, Mirjam Stolp, Frank
van de Peppel ,ambtelijk secretaris: Saskia Augustin (verslag)
Afwezig: Marzoug Lehiba, Ruth Nelemaat, , Frits de Vries,Hans Redeker (allen met bericht)
Gasten: Simone Leensen (agendapunt 3)
1. Opening en vaststelling agenda
Ruth is op vakantie, daarom is Corinne vanavond vervangend voorzitter. Corinne opent de
vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen wijzigingen op de agenda; deze is hierbij
vastgesteld.
2. Mededelingen
 Hans, Frits en Marzoug zijn ook op vakantie en Frank schuift iets later aan.
 Het nieuwe college is van start gegaan, het sociaal domein is nu verdeeld over drie
wethouders. Aan de eerstvolgende agendacommissie nemen alle drie de wethouders
deel. Dan zal ook besproken worden wie van de wethouders in het vervolg bij dit
overleg aanwezig is.
 De Participatieraad heeft een uitnodiging gekregen voor de afscheidsreceptie van
oud-wethouder Jan Nieuwenburg op woensdag 11 juni. Corinne gaat namens de
Participatieraad hiernaartoe.
 Op 11 juni en 17 juni organiseert de gemeente Haarlem in samenwerking met
Haarlem Effect en Dock twee bijeenkomsten voor ouderen over de veranderingen in
de Wmo. Anja gaat naar één van deze bijeenkomsten.
 Er is een verzoek gekomen om de conceptnotulen eerder op de website te plaatsen.
Afspraak is nu dat het conceptverslag binnen een week aan iedereen wordt
verstuurd, zodat iedereen het door kan lezen op grote onjuistheden voordat het op
de website geplaatst wordt.
3. Presentatie Beschermd wonen door Simone Leensen
Simone is werkzaam bij Stadszaken afdeling WWGZ (Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg) en
is belast met de decentralisatie van het Beschermd Wonen. Zij geeft een presentatie over de
ontwikkelingen tot nu toe. In de Samen voor Elkaar krant die wordt verspreid via de huis-aanhuisbladen komt ook een informatiestukje over de decentralisatie Beschermd Wonen. Maar er
verandert voor de cliënten zelf weinig, er is hier sprake van een zachte landing. Daarnaast is de
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gemeente ook actief met het informeren van de cliëntenraden. Zorgpunten zijn de wachtlijst,
de onduidelijkheid over het precieze aantal cliënten en de doorstroom naar sociale
huurwoningen.
4. Conceptverslag 6 mei
Blz 2, punt 6, toevoegen dat het opmerkelijk lang heeft geduurd voordat B&W met een
schriftelijke reactie kwam. Wordt aangepast.
Actielijst:
Punt 02/03: op 3 juli organiseert de werkgroep een rondetafelgesprek waaraan een aantal
organisaties deelneemt die betrokken is bij de integrale aanpak binnen het sociaal domein.
Deze bijeenkomst is bedoeld als input voor een ongevraagd advies dat Participtieraad over dit
thema wil gaan verstrekken.
Punt03/03: Frits heeft op 8 juli om 9.00 uur een afspraak geregeld bij het Werkplein van het
UWV voor een gesprek over vrijwilligerswerk met een WW-uitkering. Petra kan hierbij niet
aanwezig zijn en vraagt of iemand anders mee wil met Frits.
Punt 05/01: Op korte termijn gaan Ruth, Corinne en Saskia in gesprek met de
klachtencoördinator van de gemeente om meer duidelijkheid te krijgen over de
klachtenprocedure en de aard van de klachten die bij Sozawe binnen komen.
5. Uitgebrachte adviezen nota’s armoedebestrijding en handhaving inburgering
De nota 'Aanwending rijksgelden armoedebestrijding' is in het nieuwe college besproken en
wordt wederom aangepast. De adviezen van de Participatieraad zaten niet bij de stukken die
naar het college zijn gegaan en zijn nu alsnog rechtstreeks naar de wethouder gestuurd. De
Participatieraad vraagt de afdeling SoZaWe dringend ervoor te zorgen dat haar adviezen
binnen de gestelde termijn beantwoord worden en dat deze bij de collegestukken worden
gevoegd. De aangepaste nota armoedebestrijding komt nogmaals ter advisering naar de
Participatieraad. Angelica van de Kraan informeert zo snel mogelijk wanneer wij de nota
kunnen verwachten. Ook komt zij met een reactie over wat er met de nota 'Handhaving
inburgering' en het advies hierop is gebeurd.
6. Ongevraagd advies nota Huishoudelijke Hulp
De nota en het advies zijn in de laatste commissievergadering besproken. Een aantal leden van
de commissie vroeg zich af waarom de Participatieraad niet gevraagd is om te adviseren, maar
een ongevraagd advies heeft ingediend. De nota is aangehouden en staat opnieuw op de
agenda voor de vergadering van 5 juni. De in de nota genoemde tussenevaluatie is inmiddels
verstuurd naar de commissie. Saskia gaat deze evaluatie opvragen en versturen naar de leden
van de Participatieraad.
7. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
Hans en Saskia hebben het reglement geactualiseerd en aangevuld. Gert-Jan merkt op dat hij
vraagtekens heeft bij het rooster van aftreden. Volgens hem wordt men benoemd voor een
periode van vier jaar en kan men niet gevraagd worden eerder af te treden. Het rooster treedt
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in werking na de eerste termijn van vier jaar en in overleg met de leden zullen de
benoemingen voor de tweede periode conform het rooster van aftreden zijn. In artikel 12 van
de verordening Participatieraad Haarlem staat vermeld dat er een rooster van aftreden
geregeld wordt in het Huishoudelijk Reglement.
Gert-Jan mist de werkafspraken die gemaakt zijn op de werkdag in november 2013 over
adviesaanvragen vanuit de gemeente raad. Saskia voegt deze afspraken toe.
Corinne merkt op dat de net vastgestelde procedure rondom conceptnotulen nog in het HR
moet worden opgenomen.
8. Participatieprijs
Frank heeft een stuk samengesteld met daarin een aantal voorstellen. De Participatieraad
besluit voor de prijsuitreiking aan te sluiten bij de Haarlemse Helden. De prijs is een
geldbedrag van € 1.500,00 voor het winnende project en een beeldje. Idee is om dit beeldje te
laten maken door een dagbesteding als Hart, Werk en Kunst aan de Bakenessergracht.
Corinne, Gert-Jan en Frank trekken zich terug uit de werkgroep nu het 'kwartiermaken' gedaan
is. Ruth wordt trekker en Saskia sluit aan bij Marzoug en Ton.
9. Werksessie “missie en visie “op 1 juli
Wilma Kuiper begeleidt deze werksessie die plaatsvindt in Grand Café XO aan de Grote Markt
8. We beginnen om 18.15 uur met een broodmaaltijd en eindigen rond 22.00 uur. Er hoeft
niets voorbereid te worden voor deze avond.
10. Werkgroepen
Volgens planning krijgen we eind juni de verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet ter
advisering. Afgesproken wordt dat de werkgroepen die zich beziggehouden hebben met de
advisering op de verschillende nota’s ook de advisering op de verordeningen voor hun
rekening nemen. De lijst met verdeling over de werkgroepen wordt kort besproken en zal
door Saskia nogmaals worden geactualiseerd.
11. Evaluatiegesprekken
Eind augustus begin september staan de evaluatiegesprekken op de planning. Saskia plant in
overleg met iedereen de gesprekken. Alle leden sturen voor 1 juli een tip en een top over het
functioneren van Ruth naar Gien. Zij gebruikt dit als input voor het evaluatiegesprek dat zij
samen met Saskia met Ruth heeft.
12. Terugkoppeling werkbezoeken en bijeenkomsten
Ton en Petra zijn naar de open dag van Paswerk geweest en rondgeleid door het bedrijf. Er
was een goede sfeer en beiden zijn erg onder indruk van de resultaten die Paswerk behaalt.
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Corinne is op werkbezoek geweest bij Agros, het andere re-integratiebedrijf waar de gemeente
Haarlem mee samenwerkt (in een 80/20 verdeling). Het bedrijf heeft een andere en
verfrissende aanpak. Groot voordeel is de locatie van het bedrijf, dit is om de hoek van de
Raakspoort waar de afdeling SoZaWe is gehuisvest.
Frank is samen met Ruth op werkbezoek geweest bij de Participatieraad LeidschendamVoorburg. Ze hebben in een gesprek met de voorzitter en secretaris ervaringen uitgewisseld
over de werkwijze, de vorming van een missie en visie en het imago van een Participatieraad.
Het idee is om de onderlinge contacten te onderhouden en een delegatie vanuit
Leidschendam-Voorburg uit te nodigen naar Haarlem te komen.
Gien heeft een aantal informerende gesprekken gevoerd met alternatieve aanbieders van
vervoer, de Haarlem Sjopper en Rolmobiel. Ook is ze bij de regiovergadering van de OV-taxi
geweest en stelde daar een aantal kritische vragen over de BIOS-groep.
Samen met Ruth en Saskia is ze op werkbezoek bij het ISP geweest. De zorg die ISP daar uit
sprak is dat als zij wegvallen, mensen niet meer de juiste ondersteuning krijgen en vaker en
sneller terug zullen vallen op de 1e lijnszorg.
Anja is op werkbezoek geweest bij het Platform Mantelzorg; deze organisatie ontvangt per 1
juli geen subsidie meer van de gemeente Haarlem. Anja ziet mogelijkheden voor het platform
om een samenwerkingsverband met Tandem aan te gaan.
Verder was ze bij een bijeenkomst van het platform Vrijwilligershulp waar Piet Haker een
presentatie gaf over Samen voor Elkaar.
Afgelopen dinsdag was ze op een cursus over achterbanraadpleging, georganiseerd door
Mezzo.
Petra heeft samen met Anja en Ruth en erg leuk werkbezoek afgelegd bij stichting de Baan.
Punt van zorg is de veranderingen in het vervoer waardoor er minder mensen van verder weg
komen en de Baan haar regionale functie mogelijk verliest. Het idee is om nu ook andere
groepen zoals bijvoorbeeld uit het RIBW op te nemen in de Baan.
Corinne was op de informatiebijeenkomst voor mensen die een bijstandsuitkering hebben
aangevraagd. Hier krijgt men informatie over de rechten en plichten en kan men meteen in
gesprek met een van de twee re-integratiebedrijven waarmee de Gemeente Haarlem werkt.
Deze bijeenkomsten zijn zeker een stap in de goede richting van duidelijke communicatie naar
de mensen toe. Maar er zijn nog wel verbeteringen mogelijk, zo is een aandachtspunt de
groeiende groep ZZP-ers die een bijstandsaanvraag doen.
13. Rondvraag
Saskia heeft een vraag gekregen van een student Beleid en Management Gezondheidszorg die
voor haar afstudeeronderzoek naar beleidsparticipatie in de Wmo een paar leden van de
Participatieraad wil interviewen. Jurry en Frank zijn hiertoe bereid.
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Actielijst
nummer
01/01
02/03

actie
Onderzoek naar aandacht voor diversiteit binnen
het personeelsbeleid van de gemeente Haarlem
rondetafelgesprek

03/03

UWV en vrijwillgerswerk

04-02/
05/01

Handleiding dropbox
Opvragen klachtenprocedure SoZaWe/gesprek
met klachtencoördinator
Deelname NL doet dag
Flyeren op Vrijwilligersmarkt

05/02
05/03

5

wie
Ruth

datum
Voorjaar 2014

Ruth, Gert-Jan,
Driss, Marzoug
Petra en Frits

3 juli 2014

Douwe
Saskia

Juni 2014
Augustus 2014

Mirjam
Corinne,
Marzoug, Driss

Maart 2015
22 juni 2014

Juli 2014

