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PARTICIPATIERAADHAARLEM 
Datum: dinsdag 7 januari 2014 
Aanwezig: Voorzitter: Ruth Nelemaat, leden: Ton van Angeren, Gert-Jan Ankoné, Gien Baltus, Anja 
van Dam, Driss el Gharnati, Petra Nuyens, Hans Redeker, Douwe Reinders, Josja Regout, Jurry Smit, 
Mirjam Stolp, Corinne Visser, Frits de Vries, Marzoug Lehiba, ambtelijk secretaris: Saskia Augustin 
(verslag) Afwezig met bericht: Frank van de Peppel 

Gasten: Angelica van de Kraan; contactambtenaar Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

1. Opening en vaststelling agenda 

Ruth opent de vergadering ,heet iedereen welkom en wenst iedereen een heel gelukkig 2014. 
Agendapunt 9 wordt geschrapt, agendapunt 10, inbreng Gert-Jan vervalt. Agendapunt 5a 
wordt toegevoegd, Diversiteitsbeleid (brief van Herman Lock). 

2. Mededelingen 
Ruth: 

• Frank vd Peppel heeft zich afgemeld voor de vergadering. 
• 15 januari is Ruth uitgenodigd voor een debatavond met als onderwerp o.a. de 

Participatiesamenleving in café Storing. 
• Op 12 februari organiseert Zorgbelang samen met stichting Landzijde een WMO-

symposium. 
• Angelica van de Kraan, contact ambtenaar bij SoZaWe is bij deze vergadering 

aanwezig. Zij zal zich later voorstellen aan de leden en waar mogelijk reageren op 
vragen . 

Saskia: 
• De nieuwe website van de gemeente Haarlem is online 
• Op 30 januari organiseert de gemeente Haarlem een stadsgesprek over de  

bezuinigingen. Zie : https://www.haarlem.nl/nieuws/stadsgesprek- 
takendiscussiebezuinigingen-30-ianuari-2014-l/ 

Angelica van de Kraan stelt zich voor, zij werkt op de afdeling Kwaliteit & Innovatie van de 
afdeling Sociale Zaken. Deze afdeling houdt zich bezig met het ontwikkelen van beleid, voert 
audits uit op de verstrekte uitkeringen, geeft voorlichting en preventie op het gebied van 
schulddienstverlening en de bijstandswet. Angelica houdt zich voornamelijk bezig met het 
opstellen van verordeningen en beleidsregels. Voor de Participatieraad is zij de contact 
ambtenaar bij Sozawe. 
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3. Conceptverslag 5 november en actielijst. 

Er zijn geen tekstuele opmerkingen. 
Inhoudelijke opmerkingen: 

• Blz 4, punt 9, Gien vraagt of de bij het KTO WMO gebruikte vragenlijst beschikbaar is. 
Saskia gaat dit aanvragen. 

Blz 5, punt 11, vraag van Josja over twee verschillende re-integratie- trajecten die 
mensen met een WWB naast elkaar dienen te volgen. Angelica heeft hier eerder 
schriftelijk op gereageerd; in november is SoZaWe gestart met het versturen van 
informatieve brieven voor een nader onderzoek door Argonaut naar de mogelijkheden 
voor werk of het ontplooien van andere activiteiten, ledereen heeft dezelfde brief 
ontvangen en het klopt dat mensen die momenteel aan een re-integratietraject ook 
kunnen worden opgeroepen voor een onderzoek bij Argonaut. Frits en Josja merken 
op dat dit tot veel verwarring en vragen heeft geleid en twijfelen aan de effectiviteit. 
Angelica koppelt dit signaal terug binnen SoZaWe. 

Actielijst: 
Punt 12/13 is afgehandeld en kan van de lijst, zie agendapunt 7. 

4. Adviesaanvraag Regionaal Kompas 

Het beleidskader omtrent regionale dak- en thuislozen opvang is vastgelegd in het Regionaal 
Kompas. Deze nota is vastgesteld in 2008 en loopt tot 2015. Elk jaar wordt er een 
uitvoeringsnota opgesteld op basis van de algemene uitgangspunten. 
Het nieuwe beleidskader dat vanaf 2015 ingaat, wordt momenteel voorbereid. De 
Participatieraad is gevraagd een advies op te stellen waarin aandachtspunten aangedragen 
worden die meegenomen moeten worden in het nieuwe beleid. Ruth, Jurry, Josja en Edo 
Paardekooper gaan dit advies voorbereiden. 

5. Reactie B&W op afgegeven adviezen (AWBZ,Jeugd,Participatiewet) 

De reactie op de afgegeven adviezen is te algemeen en te vaag, de reactie van SoZaWe is het 
meest helder en concreet. Het is teleurstellend dat bij de adviezen die niet overgenomen 
worden een goede onderbouwing ontbreekt, er op veel plaatsen geen termijnen of planning 
wordt genoemd en dat er veel toezeggingen worden gedaan die de Participatieraad 
vervolgens moet bewaken. 

Donderdag 9 januari worden de nota's met de adviezen en de reactie hierop besproken in de 
vergadering van de commissie Samenleving. Ruth zal dan namens de Participatieraad 
inspreken en extra aandacht vragen voor; 
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• Frictiekosten in de nota transitie jeugdzorg 
• Inhoudelijke en financiële monitoring 
• Het belang van een tijdige, herhalende communicatie 
• Verdringing van arbeidsplaatsen door inzet vrijwilligers en/of de tegenprestatie 
• Aanpak problemen bij specifieke doelgroepen (bv allochtone jongeren) 

5 a Diversiteitsbeleid 

In de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 19 september 2013 zijn er vragen gesteld 
over het diversiteitsbeleid van de gemeente Haarlem. Dit beleid is terug te vinden in de nota 
Uitvoeringsregeling 'diversiteitsbevordering'. In deze nota staat de omzetting van het oude beleid 
allochtone zelforganisaties naar de huidige uitvoeringsregeling diversiteitsbevordering. Als reactie op 
eerder genoemde vragen heeft het college een brief opgesteld met een samenvatting van de 
uitgangspunten van het diversiteitsbeleid. Deze concept brief is nog niet behandeld in het college en 
vooraf ter informatie naar de Participatieraad gestuurd. 
Het laatste genoemde punt in de brief roept vragen op in de Participatieraad. Hoe divers is op dit 
moment de huidige organisatie samengesteld ? Hoe denkt men met de huidige geringe instroom te 
kunnen streven naar een meer diverse samenstelling ? En zijn er wellicht meer mogelijkheden via 
stage plekken en de inzet van verstandelijk beperkten met behoud van uitkering. In de 
Participatiewet wordt gesproken over 25.000 extra arbeidsplaatsen binnen de overheid voor mensen 
met een beperking, gaat de gemeente hier beleid op voeren? 
Ruth gaat zich hierin verdiepen en contact opnemen met de commissie Samenleving. In een van de 
volgende vergaderingen zal besproken worden of er een ongevraagd advies voorbereid zal worden. 

6. Netwerk bijeenkomst/conferentie 19 februari 2014 

Corinne geeft een toelichting op het programma. Frank van Nimwegen is de dagvoorzitter. Er wordt 
een aantal workshops georganiseerd met verschillende thema's die in de transitie een rol spelen. Er 
is bewust niet gekozen voor een splitsing in de drie domeinen, maar voor deze indeling zodat er 
binnen de workshops een mix van deskundigheid aanschuift. Alle leden van de Participatieraad 
worden verwacht deze middag aanwezig te zijn. Voor de workshops zijn voorzitters nodig. Ton, Jurry, 
Frits, Hans, Marzoug, Mirjam en Driss melden zich hiervoor aan. Daarnaast zijn er nog leden nodig bij 
de ontvangst van gasten en voor andere organisatorische taken. De uitnodigingen worden in de 
week van 13 januari verstuurd. Verzoek aan iedereen om voor die tijd adressen van organisaties uit 
het eigen netwerk te sturen naar Saskia. De werkgroep komt binnenkort weer bijeen en zal dan de 
leden verder informeren over de verdeling van taken. 
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7. Uitwerking werkafspraken werkdag 9 november 2013 

Saskia heeft een overzicht gemaakt van de gemaakte werkafspraken tijdens de cursusdag op 9 
november. Bij de procedure adviesaanvragen door commissie samenleving/gemeenteraad wordt 
toegevoegd: "De Participatieraad besluit om op dit verzoek in te gaan". Alle afspraken worden 
vastgesteld. Saskia zal dit verder uitwerken. 

8. Stand van zaken Werkgroepen 

• Werkgroep KTO SoZaWe: het conceptadvies is nagenoeg klaar. Eventuele concrete 
opmerkingen of aanvullingen kunnen nog verwerkt worden. Het advies moet half januari 
verstuurd worden. 

KTO WMO: opdracht voor de werkgroep is voornamelijk het KTO kritisch te bekijken. In 
dit geval is er geen datum waarvoor een eventueel advies klaar moet zijn. De werkgroep 
gaat, op verzoek van de gemeente Haarlem, meewerken aan de vragenlijst voor het KTO 
van 2013 

• Werkgroep Jaarplan : het concept-jaarplan en de jaaragenda zijn gereed en 
rondgestuurd. Aan ieder het verzoek opmerkingen en/of toevoegingen aan te geven. 
Komt terug op de volgende agenda. 

• Werkgroep Participatieprijs: binnenkort eerste bijeenkomst 

• Werkgroep Communicatie: Corinne, Douwe en Gert-Jan komen binnenkort bijeen voor 
een eerste opzet Social-Media /Communicatieplan. 

• Werkgroep Regionaal Kompas; komt a.s donderdag bijeen, advies moet 22 januari klaar 
zijn. 

9. Agenda punt vervallen 

10. Signalen via website/krant/andere nieuwsbronnen 

Geen meldingen. 

11. Rondvraag en sluiting 

Gien heeft een krantenartikel gelezen overde Haarlem-Sjopper, een initiatief om een busdienst voor 
ouderen in Haarlem op te zetten. Ze vraagt zich af of hoe dit zich verhoudt tot de OV-taxi. Ze gaat 
Gerwin Nijland hier vragen over stellen. 
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Anja meldt dat Chris Rabbers van de vrijwilligerscentrale heeft aangeboden een presentatie te geven 
over hoe de vrijwillige inzet in Haarlem eruit ziet. Chris wordt uitgenodigd op de volgende 
vergadering. 

Frits vraagt of er een brief is verstuurd over de OV-taxi. Dit klopt, in deze brief worden de wijzigingen 
die het gevolg zijn van de beheersmaatregelen vermeld . De veranderingen gaan in op 1 februari 
2014. 

Douwe meldt dat hij voortaan twitter berichten vooraf kan instellen. Hierbij het verzoek alle 
(toekomstige) berichten voor Twitter naar hem te versturen. Twitteren namens de Participatieraad 
zal gaan volgens de richtlijnen die de werkgroep Social-Media binnenkort opstelt. Josja vraagt of er 
informatie is te krijgen over de toekenning innovatiebudgetten versterking vrijwillige inzet, 
versterking mantelzorg en dagbesteding. Saskia gaat informeren bij Piet Haker. 

Gert-Jan stelt de vraag of de Participatieraad iets zou moeten organiseren rondom het thema 
gemeenteraadsverkiezingen. Hier wordt wisselend over gedacht. 

Petra meldt dat de politieke partijen in de vergadering van de wijkraad hun programma komen 
presenteren. Piet Haker komt een toelichting geven op Samen voor Elkaar. 

Ruth dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 

Actielijst 

nummer actie wie datum 
01/01 Onderzoek naar aandacht voor diversiteit binnen 

het personeelsbeleid van de gemeente Haarlem 
Ruth Voorjaar 2014 

01/02 Terugkoppeling door Angelica van de Kraan 
reintegratietrajecten Argonaut 

Saskia Maart 2014 

01/03 Info over toekennen innovatiebudgetten Saskia Maart 2014 


