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Datum: dinsdag 4 november 2014 

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

van Dam, Driss el Gharnati, , Petra Nuyens, Frank van de Peppel,  Hans Redeker ,  Josja Regout, Jurry 

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

secretaris: Saskia Augustin (verslag)   

Afwezig:  Marzoug Lehiba (met bericht) 

1. Opening en vaststelling agenda 

Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom.  De volgorde van de agenda is gewijzigd; 

een aangepaste versie is uitgedeeld.  

 

2. Presentatie Poortmodel door de afdeling SoZaWe. 

Tony Evers, projectleider Poortmodel verzorgt een presentatie over de werkwijze en 

procedures van het aanvragen van een WWB-uitkering. Sabine van der Kleij en Jalal Oumghar, 

beiden werkzaam als servicecentermedewerker 1 zijn aanwezig voor het beantwoorden van 

vragen. 

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen: 

 Het Poortmodel gaat in vanaf januari 2015 en geldt voor de nieuwe instroom 

 In andere regio’s zijn er goede ervaringen met dit model, juist ook voor mensen die 

doorstromen vanuit het UWV; dit vanwege de persoonlijke benadering. 

 De termijn van afhandeling van WWB-aanvraag is wettelijk acht weken. Haarlem kiest 

er voor dit  binnen maximaal vier weken af te handelen, in noodsituaties wordt er 

meteen actie ondernomen, 

 Voor alles wat met werk en participatie te maken heeft is er één contactpersoon 

(klantmanager).  

 Niet iedereen hoeft alle stappen te doorlopen, wanneer duidelijk is dat werken niet tot 

de mogelijkheden behoort (bijvoorbeeld door psychische problemen), zal er meteen 

onderzocht worden of men in aanmerking komt voor een WWB-uitkering en deze 

verstrekken.  Klantmanagers worden getraind, door bijvoorbeeld MEE,  in het 

herkennen van deze problemen.   

 Er zijn op dit moment vacatures, alleen zijn deze niet altijd geschikt voor de klanten. 

Vraag en aanbod zijn niet zodanig op elkaar afgestemd.  

 Er is voldoende aandacht en  mogelijkheid voor het verrichten van vrijwilligerswerk 

wanneer men niet naar regulier werk kan uitstromen. 

 Het poortmodel is bedoeld om mensen zo veel mogelijk aan het werk te krijgen voordat 

men instroomt in de bijstand en heeft dus zeker een preventieve werking.  



Verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem november 2014 

2 
 

  De gemeenteraad heeft gekozen de re-integratieactiviteiten vooral te richten op mensen die 

niet langer dan twee jaar in de bijstand zitten. Dit heeft tot gevolg dat er minder gedaan kan 

worden voor diegene die langduriger een uitkering ontvangen. Wel meldt E. Dorscheidt vanaf 

de publieke tribune, dat er volgend jaar geld vrijkomt middels een Europese subsidie voor een 

project om 100 mensen uit het zittend bestand actief naar werk te begeleiden.  

 

 

3. Mededelingen 

 Vanaf 12 november start de gemeente Haarlem met de voorlichtingscampagne over de 

koopkracht tegemoetkoming, deze eenmalige toelage moet vóór 8 december 2014 

aangevraagd worden. Mensen met een WWB-uitkering en/of een Haarlem Pas krijgen 

de tegemoetkoming ambtshalve toegekend. De regeling kent geen vermogenstoets, 

leidend is het inkomen van september 2014 en bestemd voor iedereen met een laag 

inkomen (110% van de bijstandsnorm). Op www.laaginkomen.nl kan men meer 

informatie vinden, verzoek aan iedereen deze informatie binnen het eigen netwerk te 

verspreiden. 

 De reactie van B&W op het ongevraagde advies Wmo-vervoer en het toekomstige 

doelgroepenvervoer is onderweg en komt volgende vergadering op de agenda. 

 Het vergaderschema voor 2015 is bekend en aan iedereen verstuurd. 

 De reactie van B&W op ons ongevraagd advies over de uitvoering van de WWB wordt 

a.s dinsdag in het college besproken. Ruth ontvangt deze week nog vertrouwelijk deze 

concept-brief en vraagt aan de werkgroep om mee te lezen en eventuele opmerkingen 

voor vrijdag te melden. 

 In navolging van de Uitvoeringsregels hebben we nu ook het concept Uitvoeringsbesluit 

Wmo 2015 ter kennisname ontvangen. Eventuele opmerkingen kunnen nog tot 9 

november verstuurd worden naar gvuure@haarlem.nl. Corinne biedt aan naar het stuk 

te kijken. 

 

4. Conceptverslag 2 september 2014 

 

Tekstueel ; Geen opmerkingen.  

Inhoudelijk ; punt 4 , conferentie georganiseerd door werkgroep Jeugd; Corinne raadt aan zo 

snel mogelijk een tijdstip bekend te maken zodat de afspraak vastgelegd kan worden in de 

agenda van wethouder Merijn Snoek. Die heeft in de agendacommissie te kennen gegeven 

graag hierbij aanwezig te zijn.  

Naar aanleiding van punt 5, reactie op adviezen over de verordeningen, merkt Gert-Jan op dat 

er veel moties en amendementen zijn ingediend tijdens de behandeling van de verordeningen 

in de raad en dat het niet duidelijk is welke veranderingen er uiteindelijk zijn doorgevoerd. 

Saskia maakt een overzicht van uitgevoerde moties en amendementen.  

Verslag is hierbij vastgesteld. 

 

Actielijst:  

Punt 05/01: In de laatste agendacommissie is hier nog over gesproken, het gaat over de 

behandeling van de klachten voorafgaand aan het juridisch proces. Corinne, Ruth en Saskia 

gaan hiermee verder. 

http://www.laaginkomen.nl/
mailto:gvuure@haarlem.nl
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Punt 10/03: Eind november wordt het werkbezoek aan de voedselbank ingepland, nadere 

informatie volgt. 

 

5. Brief over stand van zaken aanstellen ombudsfunctie 

In de raadsvergadering van 30 oktober 2014 is een motie ingediend over het instellen van een 

regionale sociale ombudsfunctie binnen IJmond en Zuid-Kennemerland.  

Gert-Jan stelt een concept-ongevraagd advies op waarin wij het college adviseren dat de 

gemeente Haarlem de (regionale) ombudsfunctie inricht en de regiogemeenten hierbij kunnen 

aansluiten. 

 

6. Stand van zaken werkgroepen 

 

Ongevraagd advies mantelzorgcompliment: 

In de reactie van B&W wordt  verwezen naar de netwerkbijeenkomst in de Philharmonie van 

23 oktober. Gien nam deel aan de workshop over mantelzorg op deze bijeenkomst en heeft de 

indruk dat zowel de gemeente als de belanghebbende organisaties het eens zijn de gelden in 

te zetten voor respijtzorg. We wachten verdere uitwerking af. 

Voorstel voor een Haarlems Lab: 

Ruth, Gert-Jan en Saskia hebben met Eelke Blokker gesproken hoe een vervolg te geven aan  

de integrale aanpak binnen het sociaal domein. Het voorstel is om in februari een bijeenkomst 

te organiseren voor verschillende partijen uit de gemeente Haarlem en hen buiten de geijkte 

kaders aan de slag te laten gaan met het oplossen van schijnbare onoplosbare casus. Waarbij 

men ook naar de kosten-batenanalyse kijkt wanneer men de regels een beetje oprekt en 

buiten de kaders denkt. De drie onderwerpen die aan de orde komen zijn; 

schuldenproblematiek, inkomen en burgerinitiatieven. De opbrengst van de bijeenkomst kan 

als basis dienen voor een ongevraagd advies over de werkwijze. De Participatieraad gaat 

akkoord met dit voorstel, nadere informatie volgt. 

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo: 

De werkgroep heeft vooral gekeken naar de verschillen met vorig jaar en Gien heeft een aantal 

tips op papier gesteld naar aanleiding van het laatste klanttevredenheidsonderzoek Wmo. Op 

valt dat de respons dit jaar nog lager is dan vorig jaar, in de aanbiedingsbrief zal hier extra 

aandacht voor gevraagd worden en geadviseerd worden dat hier onderzoek naar te doen. 

Jaarplan: 

Het jaarplan is geactualiseerd en is in concept en naar iedereen verstuurd. Opmerkingen en of 

aanvullingen kunnen op korte termijn per mail naar Saskia. Vraag aan iedereen om na te 

denken over een thema voor het volgende jaar. 

Vaststelling verordening:  

In de zomer is de verordening van de Participatieraad aangepast naar aanleiding van de 

invoering van de Participatiewet, hierbij is helaas een verkeerde versie gebruikt. Afgelopen 

donderdag stond de aangepaste verordening met de erratumbrief op de agenda van de 

gemeenteraad en zijn er twee amendementen ingediend. Omdat de Participatieraad niet 

bekend is met de inhoud van de amendementen is besloten deze aan te houden. Ons voorstel 

aan het college is nu om op dit moment geen wijzigingen in de verordening op te nemen maar 

eerst de evaluatie af te wachten zodat we dan alle wijzigingen tegelijk kunnen doorvoeren.  

Werkgroep regionalisering: 
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Gert-Jan heeft een gesprek gehad met Piet Haker, daarin kwam naar voren dat voor wat 

betreft de procedures er op dit moment geen concrete zaken spelen waarbij de regionalisering 

een belemmerende rol speelt, met uitzondering van de ombudsfunctie. Zijn zorg is eerder dat 

de gemeenteraad behoefte heeft aan regionalisering omdat er verschillen ontstaan in de regio. 

Gert-Jan stelt voor het punt regionalisering te parkeren en er later op terug te komen. 

Werkgroep Participatieprijs: 

Op dit moment kunnen we nog aanmeldingen gebruiken, Saskia stuurt een overzicht rond van 

de aanmeldingen tot nu toe.  Woensdag 12 november komt de jury bijeen om een shortlist 

vast te stellen. Willy Mudde heeft aangegeven wegens omstandigheden zich terug te trekken 

uit de jury. Hetty van Halder van Tandem neemt haar taak over. 

 

7. Adviesaanvraag gebiedsverdelers over de rol van de wijkraden. 

Binnen de afdeling GOB (Gebiedsontwikkeling en Beheer) van de gemeente Haarlem  is een 

discussie gaande over burgerparticipatie; hoe gaat het college hieraan gestalte geven en welke 

rol en positie krijgen de wijkraden hierin en wat heeft dit dan voor gevolgen voor de verdeling 

van de budgetten, de notitie is verstuurd naar iedereen.  Eén van de gebiedsververbinders 

heeft gevraagd of wij bereid zijn hierover te adviseren.  De conclusie uit de discussie die volgt is 

dat met alle veranderingen binnen het sociaal domein, het inzetten op eigen kracht, het 

terugbrengen van taken naar de wijken en de rol hierin van de wijkraden de verbinding met de 

domeinen waarover de Participatieraad adviseert er zeker ligt, maar dat voor een gedegen 

advies het in eerste instantie nodig is om in gesprek te gaan met de wijkraden. Ruth zal 

antwoorden dat de Participatieraad wil adviseren over dit vraagstuk maar niet binnen het 

gegeven tijdsbestek genoemd in de bovengenoemde notitie. 

  

8. Cursusdag 15 november 

 

Deze middag bestaat uit twee delen. Ton begint met  een workshop  “ De kunst van het 

focussen, een psychofysieke training “. Vervolgens gaan we onder leiding van Wilma Kuiper het 

afgelopen jaar evalueren en dan vooral kijken naar de uitgebrachte adviezen.  Als voorbereiding 

op de middag stuurt Wilma vooraf een vragenlijst op met het verzoek deze zaterdag in te 

leveren. De gegevens uit deze vragen worden ook gebruikt voor het evaluatieonderzoek. Het is 

nog niet bekend wie uiteindelijk het onderzoek zal uitvoeren, naast Stimulansz is er nog een 

bureau aangeschreven, maar de vragen worden zodanig opgesteld dat zij ook door andere 

partijen gebruikt kunnen worden. 

 

9. Terugkoppeling werkbezoeken en bijeenkomst 

 

Anja : 

 Werkbezoek Rozemarijn, antroposofische instelling voor mensen met een lichamelijke 

en verstandelijke beperking. 

 Informatiebijeenkomst van het platform Mantelzorg over het keukentafelgesprek ( nu 

het zorgvuldige gesprek genoemd) 

Corinne: 

 Heeft namens de Participatieraad deel genomen aan het Tansitiedebat van MEE. 
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 Netwerkbijeenkomst Philharmonie op 23 oktober. Was een leuke bijeenkomst waar 
veel professionals waren, vraag is nu wat de opbrengst van de middag is en hoe dit 
gedeeld wordt.  

 Opening Werkplein. 
Gien: 

 Masterclass Urgente Noden, samen met Ton, Frits en Petra.  Het fonds doet goed 
werk, het springt in wanneer de voorliggende hulp niet voldoende of niet snel genoeg 
werkt.  

 Frits: 

 Bijeenkomst in de Pletterij, waar het Haarlem Sociaal Akkoord is opgericht.  
Josja: 

 Zwarte Pieten debat in de Pletterij, ze vond dit een goede discussie op een ander 
niveau dan de discussie in de media. 

Ruth: 

 Ingesproken bij de commissie Samenleving bij de behandeling van de verschillende 
verordeningen.  

 
10. Rondvraag en sluiting 

 

Jurry heeft geen vraag maar vindt het goed dat er naar zoveel bijeenkomsten wordt gegaan en vindt 

het jammer dat hij door tijdsgebrek niet vaker kan deelnemen. 

Gert-Jan wil weten of we nog vragen gaan stellen over het re-integratiebeleid van SoZaWe nadat 

men in de bijstand terecht is gekomen en de opmerking hierover van Eric Dorscheidt. Besloten wordt 

eerst de reactie op ons ongevraagd advies over de uitvoering van de WWB af te wachten en in het 

agendaoverleg met Joyce Langenacker hierop terug te komen. 

Josja meldt dat zij gehoord heeft dat ook personen die vrijstelling van de arbeidsverplichting hebben 

de brief ontvangen hebben over de inschrijving bij het UWV. Ook hier komen we op terug in het 

agendaoverleg. 

Hans wil graag een verklaring afleggen: 

“Ik ben een Haarlemse burger en in die hoedanigheid door het College van B&W benoemd in de 

Participatieraad van de gemeente. 

De Participatieraad staat in nauwe betrekking tot het College en de gemeenteraad. 

Ik wil mijn bezorgdheid en ongerustheid uitspreken over het huidige functioneren van de 

gemeenteraad onderling en over de verstoorde relatie tussen gemeenteraad en College. 

De bestuurbaarheid van de stad staat op het spel en deze staat door de recente ontwikkelingen naar 

mijn mening zeer onder druk.” 

Ton de Vries stuurt een stuk rond over de Sociale Alliantie 2015 die de strijd aangaat tegen de 

armoede. 

 

De aanvullingen vanuit de publiek tribune worden zeer gewaardeerd maar om de vergaderingen 

enigszins te reguleren hierbij het verzoek om in het vervolg vooraf bij Saskia spreektijd aan te 

vragen ! 
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Actielijst 

 

nummer actie wie datum 

01/01 Onderzoek naar aandacht voor diversiteit binnen 
het personeelsbeleid van de gemeente Haarlem 

Ruth Najaar 2014 

05/01 Opvragen klachtenprocedure SoZaWe/gesprek 
met klachtencoördinator 

Saskia, Ruth, 
Corinne 

Najaar 2014 

05/02 Deelname NL doet dag Mirjam 20/21 Maart 
2015 

06/03 Onderzoek naar nieuwe groep daklozen Ruth en Corinne Najaar 2014 

10/03 Organiseren werkbezoek Voedselbank Hans Najaar 2014 

10/04 Organiseren werkbezoek OCK- Het Spalier Petra Najaar 2014 

10/05 Organiseren clientenbijeenkomst Saskia en Corinne Voorjaar 2014 

11/02 Ongevraagd advies regionale ombudsfunctie Gert-Jan November 2014 

 


