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MftÉAi
PARTICIPATIERAADHAARLEM
Datum: dinsdag 8 april 2014
Aanwezig: Voorzitter: Ruth Nelemaat, leden: Ton van Angeren, Gert-Jan Ankoné, Gien Baltus, Anja
van Dam, Driss el Gharnati, Petra IMuyens, Hans Redeker,, Josja Regout, Jurry Smit, Mirjam Stolp,
Corinne Visser, Frits de Vries, Marzoug Lehiba, Frank van de Peppel,ambtelijk secretaris: Saskia
Augustin (verslag)
Gasten: Liesbeth van den Bos (agendapunt 4), Jan Willem Duker (agendapunt 5), Frank van Hattem
(agendapunt 6), Wethouder Jack van der Hoek
1. Opening en vaststelling agenda
Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom . Wethouder Jack van der Hoek wordt
om 20.00 uur verwacht. De agendapunten 4, 5 en 6 zullen eerst worden afgehandeld. Het
verslag is opgesteld in de volgorde van de agenda. Een aantal agendapunten komt te vervallen,
Ruth komt hier bij de mededelingen op terug.
2.

Mededelingen
Op donderdag 17 april is er een Raadsmarkt tijdens de vergadering van de commissie
Samenleving. Er zal dan een presentatie gegeven worden over de stand van zaken
van de transities in het sociaal domein. Op deze avond is het mogelijk informeel
kennis te maken met de raadsleden van de commissie. Een formele kennismaking
volgt later in het jaar.
Ruth stelt voor om een aantal agendapunten nu niet te bespreken maar hiervoor een
apart besloten vergadering te beleggen. De leden van de raad gaan hiermee akkoord.
Het betreft de volgende agendapunten: Participatieprijs, Opleidingswensen, en het
Social- Media plan. Het Communicatieplan zal dan ook besproken worden.
Wethouder Jack van der Hoek is inmiddels aangeschoven. Ruth heet hem van harte
welkom.

3. Conceptverslag 4 maart en actielijst
Geen tekstuele opmerkingen. Inhoudelijke opmerkingen blz 5, In verslag staat vermeld dat de
Gemeente Haarlem het aanbod van Kontext hulp te bieden bij het invullen van de vragenlijst
niet oppikt. Inmiddels is dit achterhaald in de begeleidende brief bij de vragenlijst van het KTO
Sozawe staat nu vermeld dat Kontext hup aanbiedt. Blz 5 Punt 12, Vrijwilligerswerk en het
UWV, Petra is hier nog mee bezig komt terug op een van de volgende vergaderingen. Komt op
actielijst.
Actielijst:
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01/02 Signaal is teruggekoppeld binnen SoZaWe. Josja en Frits bepalen samen of hiermee de
vraag rondom de re-integratie trajecten is afgerond en komen hier eventueel op terug met een
concrete vraag. Actiepunt kan van de lijst. 02/02 Convenant 2012/2013 is verstuurd per mail.
Zodra het convenant 2014 beschikbaar is wordt dit ook verstuurd.
02/04 Aktiepunt is afgehandeld en kan van lijst. Participatieprijs wordt verder besproken in
extra vergadering.
03/01 Werkbezoek is geweest, zie agenda punt 12. Actiepunt kan van lijst.
03/02 De vragenlijst KTO Sozawe is volgens een steekproef verstuurd naar;
- 850 klanten die in december 2013 een bijstandsuitkering ontvingen,
- 850 klanten die in 2013 een Haarlempas ontvingen.
- 800 klanten uit Haarlem met een lopend traject schulddienstverlening en 50 klanten uit
Haarlem waarvan het schulddienstverleningstraject in 2013 is beëindigd. Actiepunt kan van
lijst.
4. Stand van Zaken Transitie Jeugd
Liesbeth van den Bos geeft een kort overzicht van de stand van zaken rondom de transitie
Jeugd. De jeugdwet is inmiddels vastgesteld door de Tweede Kamer. Verandering is dat nu ook
de Jeugd GGZ naar de gemeenten komt.
De Centra voor Jeugd en Gezin vormen in Haarlem de basis voor de transitie jeugdzorg. De
advies- en informatiefunctie wordt verder uitgebreid en versterkt. De pilot met de 15 CJG
coaches die meedraaien in het Sociaal Wijkteam is inmiddels afgerond. Begin mei wordt een
evaluatie verwacht, er is wel al besloten het aantal CJG coaches uit te breiden zodat de hele
stad bediend kan worden. De CJG-coaches hebben binnen het Sociaal Wijkteam een aparte rol.
Ze hebben namelijk een toegangsfunctie én de regiefunctie, maar bieden daarnaast ook hulpen ondersteuning aan gezinnen met complexe problematiek. Uitzondering hierop zijn de
gevallen waarin sprake is van mishandeling of reclassering, dan ligt de regiefunctie elders.
De CJG-coaches worden voortdurend geschoold, er is een uitgebreid opleidingstraject. Er
wordt gebruik gemaakt van intervisie op basis van casuïstiek en scholing op basis van
kernmethodiek en Science of Safety. Het is nog niet bekend hoeveel CJG coaches er bij komen,
waarschijnlijk zal het om een verdubbeling van het aantal nu gaan. Voor deze vacatures wordt
geworven binnen de huidige hulpverlening.
De toegang tot zorg is erg belangrijk naast de CJG coaches hebben ook de huisartsen, de
kinderrechters, Jeugdbeschermers en Jeugdreclasseerders deze functie en mogen en kunnen zij
hulp voor kinderen inzetten. Verder is een deel van de hulp vrij toegankelijk, bijvoorbeeld via
de opvoedpoli of de vrijgevestigde hulpverleners.
Het kan voorkomen dat een klant zich niet begrepen voelt door de CJG-coach, in dat geval is
het mogelijk van coach te wisselen.
Op dit moment is men bezig met het inkoop proces voor de specialistische zorg die overkomt.
Er vinden veel gesprekken plaats met zorgaanbieders waarin gesproken wordt over welke
bewegingen en welke veranderingen er nodig zijn. Het doel is om op 1 oktober alle contracten
afgesloten te hebben. Waar mogelijk wordt de samenhang met de transitie AWBZ gezocht.
Op 17 april is er een bijeenkomst met alle uitvoerders, daar zal men het hebben over hoe
men met elkaar de verantwoordelijkheid deelt voor het gezond, veilig en gelukkig kunnen
opgroeien van de Haarlemse Jeugd. In het najaar zal er een overleg worden georganiseerd
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met wijkraden, scholen en professionals. Dit overleg is niet eenmalig maar zal volgens een
vaste cyclus worden herhaald.
De concept-verordening wordt in juni verwacht, deze zal ter advisering naar de
Participatieraad verstuurd worden.
Voor de zomer zal er algemene informatie rondom de transitie verstrekt worden. In het najaar
zullen klanten individueel geïnformeerd worden. Voor de klanten die overkomen geldt dat
zodra de gemeente de klantgegevens ontvangt zij hen ook individueel zal informeren.

5. Stand van zaken transitie AWBZ
De wettekst is inmiddels beschikbaar, verwachting is dat in april de wet behandeld wordt in de
Tweede Kamer. Recente ontwikkeling is dat Beschermd Wonen onder de verantwoordelijkheid
van de gemeenten gaat vallen. (Betreft de categorie waarbij de woonbegeleiding centraal
staat. De categorie waarbij behandeling centraal staat wordt ondergebracht bij de
zorgverzekeringswet.) Deze overgang is zonder korting waardoor de continuïteit van de
huidige zorg gewaarborgd blijft.
Het beleidskader rond om de overgang van de AWBZ is vastgesteld. Men is nu bezig met de
implementatie waarbij twee onderdelen geregeld dienen te worden. Dat is de toegang tot de
specialistische ondersteuning en de contractering van het specialistische aanbod.
De toegang ( melding, aanvraag, onderzoek en beschikking) is volgens de wet de rol en
verantwoordelijkheid van de gemeenten. De beschikking moet door de gemeente afgegeven
worden, maar bij het onderzoek kunnen aanbieders of het Sociaal Wijkteam betrokken
worden.
Op dit moment zijn er een aantal discussiepunten, wanneer de gemeente de toegang gaat
verzorgen kan zij sturen op kostenbeheersing, maar voor de burger is het wellicht niet logisch
met zijn hulpvraag eerst naar de gemeente te gaan. Dit zou er voor pleiten de toegang bij de
zorgaanbieder neer te leggen. Maar, er moet in het geheel wel voldoende aandacht zijn voor
de zelfredzaamheid van de burger en het aanspreken van de eigen kracht.
De indicering van de hulp zullen de WMO -consulenten blijven doen. Ze zullen verder
geschoold worden tot generalisten. Overigens blijft altijd specialistische expertise beschikbaar
voor indicering van complexere gevallen.
Voor wat betreft de Inkoop is de nota Verwevingsstrategie vastgesteld hierin staat een aantal
kaders opgenomen over hoe de gemeente wil contracteren. Op dit moment wordt het
inkoopdocument opgesteld met daarin de offerte uitvraag voor de komende twee Jaar. Om de
continuïteit in de zorg zoveel mogelijk te borgen, worden de huidige aanbieders van zorg in
natura benaderd voor het uitbrengen van een offerte. Verwachting is dat in
augustus/september de contracten afgesloten kunnen worden.
De concept-verordening wordt in Juni ter advisering naar de Participatieraad verstuurd. Hierin
worden ook de kwaliteitseisen vastgesteld. Binnenkort wordt er een gesprek gepland met Jan
Willem en een aantal leden van de Participatieraad over de kwaliteitseisen.

Verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem april 2014

6. Ontwikkelingen rondom toekennen subsidies binnen het sociaal domein
Frank van Hattem is werkzaam bij de afdeling WWGZ en is projectleider basisinfrastructuur. Hij
geeft toelichting op het proces rondom de subsidieaanvraag binnen het sociaal domein. Zie
ook de bijlagen (drie brieven) bij dit agendapunt.
Door de drie transities is het noodzakelijk de bestaande basisinfrastructuur zo danig aan te
passen dat de stad vanaf 2015 klaar is om de nieuwe doelgroepen te bedienen en dat
tegelijkertijd de algemene voorzieningen de eigen kracht van burgers versterken. Het betreft
hier niet een bezuiniging op het budget maar wel een andere verdeling van de besteding. Ook
wordt er kritisch gekeken naar eventuele dubbelingen in het aanbod.
De gemeente heeft gekeken naar welke voorzieningen men denkt nodig te hebben in de stad
om deze kanteling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Dit is gebeurd in samenspraak en
overleg met een groot aantal partijen binnen Haarlem (de zgn Subsidiedialogen). In november
2013 heeft de Raad de matrix met maatschappelijke effecten en beleidsdoelen vastgesteld .
Deze is besproken met de verschillende instanties en organisaties, hier kwam het verzoek
vanuit de organisaties om zelf de bestaande overlappingen eruit te halen door meer de
samenwerking te zoeken. Aan de hand van een aantal door de gemeente opgestelde criteria
werden alle organisaties, waarmee de gemeente een subsidierelatie (75) heeft, uitgenodigd
een prestatieplan in te dienen. Deze plannen zijn beoordeeld door een team, samengesteld uit
beleidsmedewerkers van de afdelingen WWGZ, JOS, SOZAWE, W H * , medewerkers van
Juridische zaken en de accounthouders. Hieruit bleek dat er toch nog een aantal dubbelingen
aanwezig waren. Een aantal organisaties is vervolgens uitgenodigd om dit gezamenlijk te
bespreken en vervolgens de prestatieplannen aan te passen.
Medio april ontvangen de instellingen, die geen of minder subsidie krijgen, een voorgenomen
besluit. Deze instellingen kunnen een zienswijze op dit besluit indienen, dit zal meegewogen
worden in het uiteindelijke voorstel aan het college.
Antwoord op gestelde vragen:
•

Alle bestaande subsidierelaties hebben tijdig een aanvraag ingediend.

•

Een subsidierelatie is een langlopende verplichting en bij beëindiging van deze relatie
is er volgens de algemene beginsels van behoorlijk bestuur altijd sprake van een
afbouwregeling.

•

Er is aandacht voor het beheersbaar houden van de frictiekosten.

•

In oktober/november 2014 zal men binnen de gemeente zich al bezig gaan houden
met de uitvraag voor 2016.

*WWGZ, JOS, SOZAWE, W H , Wonen Welzijn Gezondheid en Zorg, Jeugd Onderwijs en Sport,
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid Vergunningen en Handhaving.
7. Evaluatie netwerkbijeenkomst
Een aantal leden is bijeen gekomen voor een uitgebreide evaluatie van de
netwerkbijeenkomst. Besproken is wat er goed ging en wat een volgende keer beter zou
kunnen. Petra en Ruth hebben alle informatie van de geeltjes en flipover vellen omgezet in een
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overzicht van signalen en problemen. Dit stuk is inmiddels door alle workshopvoorzitters waar
nodig aangepast en zal samen met de evaluatie, opgesteld door Ruth, verstuurd worden aan
allen die aanwezigen waren. Er zijn een drietal aandachtspunten geselecteerd waarmee we
een verdiepingsslag willen maken. Dit zijn Inkoop, Regie/Transitie Jeugzorg en Communicatie.
In de loop van het jaar zullen we over deze onderwerpen een themabijeenkomst organiseren
en hiervoor gericht deelnemers uitnodigen.
8.

Uitgebrachte advies nota Armoedebestrijding en Handhaving Inburgering

De twee werkgroepen hebben binnen een paar dagen tijd een advies uitgebracht. De nota
Armoedebestrijding is aangehouden in de collegevergadering en inmiddels herschreven. De
aangepast versie wordt zo snel mogelijk naar de Participatieraad verstuurd zodat het
uitgebrachte advies eventueel aangepast kan worden.
9. Voorstel Opleiding WWB/ Inventarisatie opleidingswensen
Agendapunt wordt nu niet besproken zie agendapunt 2.
10. Verzoek Koepel WMO raden signaal groep
Alle leden gaan akkoord met het verzoek om deel te gaan nemen aan de signaalgroep van de
Koepel WMO raden. Zie ook bijlage bij agenda, vragen en antwoorden aan de Koepel.
11. Stand van zaken werkgroepen
Wordt nu niet besproken zie agendapunt 2.
12. Terugkoppeling congressen/bijeenkomst
Gien :
Zij is samen met Anja op werkbezoek geweest bij een locatie beschermd wonen van het RIBW in
Zandvoort. Hier wonen jongeren met een psychiatrische achtergrond. Knelpunt hier is dat zodra de
jongeren zover zijn dat ze zelfstandig kunnen wonen er geen woningen voor hen beschikbaar zijn.
Zij is samen met Ruth, Petra en Anja op werkbezoek geweest bij Loket Haarlem. Gien was onder de
indruk van de diversiteit aan vragen die binnen komen bij het loket en dat 50% van de
problemen/vragen ter plekke geregeld kunnen worden.
Samen met Ruth heeft Gien een overleg gehad met twee leden van de Oogvereniging. Duidelijk is
geworden dat er meer aandacht moet komen voor deze doelgroep, zeker omdat hun begeleiding ook
overkomt vanuit de AWBZ naar de gemeenten.
Gien heeft een gesprek gehad met een chauffeur van de BIOS groep over het doelgroepenvervoer.
Hier is weer gebleken dat dit vervoer erg kostbaar is en dat er een efficiencyslag te maken valt. Jack
van der Hoek vult aan dat er een onderzoek loopt naar het doelgroepen vervoer. Gien wordt hierover
op de hoogte gehouden door Gerwin Nijland.
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Anja:
Zij heeft een overleg gehad met LFB, dit is een steunpunt voor mensen met een licht verstandelijke
beperking. Zij bieden hen dagbesteding aan en andere mogelijkheden om mee te doen in de
maatschappij. Voor meer info zie www.LFB.nu
Zij is bij een bijeenkomst geweest van het Platform Mantelzorg. Dit platform heeft een nieuw bestuur
en is bezig met het versterken van de organisatiestructuur. Het KTO WMO is binnen deze organisatie
niet bekend.
Frits:
Frits is samen met Josja en Ruth naar een bijeenkomst geweest van EAPN (European Anti Poverty
Network) in Delft. Thema van deze bijeenkomst was de bejegening van WWB-klanten. Er werden
veel ervaringen over en weer uitgewisseld en volgens Frits is het zo slecht nog niet in Haarlem. De
organisatie wilde een tweetal versies van de resultaten van deze conferentie op stellen een voor de
deelnemers en een voor de gemeenten (wethouders). Hier mee gingen de aanwezigen niet akkoord.
Al met al was het niet een succesvolle bijeenkomst.
Ton:
Hij is samen met Anja en Saskia bij een bijeenkomst geweest in de Ringvaart in Schalkwijk.
Organisatie was in handen van Stichting Samen in samenwerking met de Hartenkampgroep. Er was
een presentatie over hoe de zorg nu geregeld is en hoe men in de toekomst de samenwerking in de
wijk en met het Sociaal Wijkteam wil zoeken.
Corinne:
Corinne is samen met Ruth, Anja, Josja en Petra op werkbezoek geweest bij Hart aan de
Bakenessergracht. Hier is een aanbod van creatieve dagbesteding voor mensen met een beperking.
Er is een erg leuk winkeltje waar de gemaakte werkstukken worden verkocht. Daarnaast heeft men
een bezoek gebracht aan het Cleanteam in de Waarderpolder. Hier maken eveneens mensen met
een beperking op de remise de bussen schoon met als doel werkinzetbaarheid te creëren. Zowel de
medewerkers van het CleanTeam als Conexxion zijn erg tevreden over dit project. Het gaat in beide
gevallen om een samenwerkingsproject van De Hartekamp Groep, Heliomare, Paswerk en RIBW.
Helaas vervalt misschien voor een aantal van deze mensen straks deze dagbesteding omdat deze
onder de AWBZ gaat vallen en daardoor alleen toegankelijk is voor mensen met een indicatie voor
intramurale zorg.
Petra:
Zij is samen met Anja op werkbezoek geweest bij de Nieuwe Akker. Dit is een mooi voorbeeld van
participatie in de praktijk. Licht dementerenden en mensen vanuit het RIBW kunnen hier als
dagbesteding in de tuin aan het werk. Het is een samenwerkingsproject van Verzorgingstehuis de
Blinkert, de eigenaar van het land en vrijwilligers.
Van een aantal werkbezoeken is een uitgebreid verslag te lezen op de website;
http://www.participatieraadhaarlem.nl/verslagen-vergadering/
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13. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen in de rondvraag. Vanaf de tribune vraagt Ton de Vries aandacht voor de zorgen
die hij heeft over de participatie van mensen in bijvoorbeeld dagactiviteitencentra. Volgens hem
wordt er teveel vanuit de organisaties gedacht en niet vanuit de mensen. Hij overhandigt een notitie
aan de voorzitter. Hier zal de voorzitter binnenkort op reageren.
Wethouder Jack van der Hoek merkt op dat hij het erg prettig vond een keer aanwezig te zijn bij een
vergadering van de Participatieraad. Hij heeft de indruk gekregen van een professioneel werkende
raad die middels onder andere de verschillende werkbezoeken zicht verdiept in de materie van het
Sociaal Domein.
Ruth bedankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

Actielijst
nummer
01/01
02/03

03/03
04/01

actie
Onderzoek naar aandacht voor diversiteit binnen
het personeelsbeleid van de gemeente Haarlem
Voorbereiden en onderzoek discussie
gemeentelijke integrale aanpak binnen het
sociaal domein
UWV en vrijwilligerswerk
Onderzoek naar opzet overleg met wijkraden

wie
Ruth

datum
Voorjaar 2014

Ruth, Gert-Jan,
Driss, Marzoug

Maart 2014

Petra
Ruth en Saskia

Voorjaar 2014
Voorjaar 2014

