
Verslag van de vergadering van de Participatieraad Haarlem oktober 2013 

PARTICIPATIERAADHAARLEM 
Datum: dinsdag 1 oktober 2013 

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, Douwe Reinders, Josja 
Regout, Jurry Smit, Mirjam Stolp, Corinne Visser, Frits de Vries, Marzoug Lehiba 

1. Opening en vaststelling agenda 

Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom. De presentatie door Jan Willem zal naar voren 
gehaald worden op de agenda. Agenda is hierbij vastgesteld. 

2. Mededelingen 
De volgende uitnodigingen zijn binnen gekomen: 

• Bijeenkomst BUUV, op 10 oktober; Anja, Petra en Ruth gaan hier naar toe. 
• Netwerkbijeenkomst van de oogvereniging in Heerhugowaard; niemand. 
• Nationaal transitiecongres Den Bosch; 11 oktober, Ruth en Corinne gaan hier naar toe. 
• Symposium MEE, op weg naar ontmoeten; Frits gaat hier naar toe. 

In de volgende vergadering graag een korte terugkoppeling. 

3. Conceptverslag 3 september en actielijst. 
Verslag: Er zijn geen tekstuele opmerkingen, wel een verzoek om paginanummer te vermelden. 
Inhoudelijke opmerkingen, pag 2 Website, Douwe was ook aanwezig op 4 september, wordt 
aangepast. 
Actielijst: 

• 0913/1, verzoek aan Herman om voor 1 november een overzicht aan te leveren van de te 
verwachten nota's. Hetzelfde verzoek is naar alle andere contactambtenaren gegaan. 

• 0913/2 Cijfers zijn nog niet ontvangen, die vraag wordt meegenomen in 
kennismakingsgesprek met de contactambtenaar van Sociale Zaken. 

• 0913/5 In de vergadering van de commissie Samenleving van 12 september j l. is de door 
Moussa Aynan gewenste adviesaanvraag aan de Participatieraad voorgelegd en hier heeft de 
commissie mee ingestemd. Saskia zal de adviesaanvraag opvragen. 

• 0913/6 De werkgroep Jaarplan is nog niet bijeen gekomen. Dit heeft te maken met drukke 
werkzaamheden in andere werkgroepen .Het is voor deze werkgroep noodzakelijk dat de 
planning van de verschillende contactambtenaren bekend is. 

• 0913/7 en 0913/8 komen terug op de agenda. 

4. Presentatie transitie AWBZ. 
Jan Willem Duker, projectleider decentralisatie AWBZ geeft een presentatie over de stand van 
zaken omtrent de transitie AWBZ. De sheets van deze presentatie zitten als bijlage bij dit verslag. 
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Na de presentatie is er ruimte voor vragen: 
> Vraag: Het lijkt er op dat er meer subsidie richting verschillende organisaties gaat, waar 

komt dit geld vandaan? 
Antw: Er zal een verschuiving plaatsvinden binnen de bestaande subsidierelaties, 
zodanig dat deze aansluit op de nieuwe werkwijze. 

> Vraag: Is het verstandig om de indicatie door de aanbieders zelf te laten uitvoeren? 
Antw: Het is te arbeidsintensief en te kostbaar om dit voor alle gevallen afzonderlijk toe 
te passen, vooral bij duidelijke gevallen is dat onnodig. Door goede controle achteraf 
zou de kwaliteit van de indicatiestelling gewaarborgd kunnen worden. 

> Vraag: Wordt er niet te veel expertise ingeschakeld waardoor het te lang duurt voordat 
er geïntervenieerd kan worden? Kan het Sociaal Wijkteam hier Iets aan toevoegen. 
Ant: Van het Sociaal Wijkteam wordt veel verwacht, maar het team bestaat uit 
generalisten. Dit kan een nadeel zijn want in sommige gevallen zal een specialist nodig 
zijn. 

> Vraag: Hebben de huisartsen een rol in het Sociaal Wijkteam? Hoe worden zij betrokken 
bij de transitie? 
Antw: De Sociaal Wijkteams werken nauw samen met de huisartsen , maar de 
huisartsen spelen geen rol bij de toekenning van voorzieningen. Er is regelmatig contact 
tussen de gemeente en de huisartsen in de regio, het gaat dan voornamelijk over de 
toegang tot de voorzieningen en de signaalfunctie die zij hebben. 

> Vraag: Het komt er op neer dat er met minder geld evenveel gedaan moet worden. Hoe 
denkt de gemeente dit aan te pakken? 
Antw: Dit zal uiteraard lastig worden, uitgangspunt is namelijk dat het kwaliteitsniveau 
hetzelfde moet blijven. Er zal bijvoorbeeld geprobeerd worden mensen van duurdere 
specialistische voorzieningen naar een goedkopere vorm van ondersteuning te leiden. 

> Vraag: De gemeente wil meer gaan terugvallen op vrijwilligers. Heeft de inzet van 
vrijwilligers niet al haargrenzen bereikt? 
Ant: Alle instanties en organisaties hebben hier een rol in. Op dit moment wordt er bij de 
indicatie stelling door het CIZ niet, of onvoldoende gekeken naar de mogelijkheden in het 
netwerk van de betrokkene. De gedachte is dat er nog ruimte is om de rol van de 
vrijwilliger of mantelzorger uit te breiden. Tijdens het keukentafelgesprek zal hier 
nadrukkelijk naar gekeken worden. 

> Vraag: Hoe gaat de gemeente de effecten van de nieuwe werkwijze, zoals het stapelen 
van mantelzorg en vrijwilligers monitoren? 
Antw: Er zal voortdurend contact zijn met bijvoorbeeld vrijwilligers- en 
mantelzorgorganisaties. Verder is er een systeem ontwikkeld, de zogenaamde 
zelfredzaamheidmatrix, waarop men de mate van zelfstandigheid van verschillende 
levensdomeinen kan scoren. Idee is dit instrument in te zetten bij de toegang en het op 
latere tijdstippen te herhalen en zodoende de effecten van de uitvoering van het beleid 
te meten. 

> Vraag: Het is mogelijk dat door de nieuwe werkwijze er ontslagen binnen de zorg gaan 
vallen, net als destijds binnen de thuiszorg. Wat doet de gemeente hieraan? 
Antw: Daar is zeker aandacht voor, maar men wacht op dit moment eerst af wat hier 
landelijk over wordt afgesproken. 

> Vraag: Worden de huidige indicaties van het CIZ overgenomen? 
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Antw: De huidige indicaties van het CIZ worden niet overgenomen, iedereen zal opnieuw 
gezien moeten worden. Dit is wel afhankelijk of er een overgangsjaar komt. 

> Vraag: In welke gevallen wordt een individuele voorziening omgezet in een 
groepsvoorziening? 
Antw: Dit zal slechts in beperkte mate mogelijk zijn. Voorbeeld van een voorziening is 
hulp bij administratie, in plaats van individueel zou dit ook in groepsverband kunnen 
worden georganiseerd. 

> Waar zit de casusregie in de nieuwe werkwijze? 
Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Op dit moment is het Sociaal Wijkteam 
verantwoordelijk voor het bepalen wie de casusregie heeft. Dit kan het Sociaal Wijkteam 
zelf zij, de zorgaanbieder of het WMO -loket. 

> Vraag: Het sociale wijkteam speelt een belangrijke rol in de nieuwe werkwijze, maar op 
dit moment zijn er pas twee actief. 
Antw: De intentie is om de teams over de hele stad uit te rollen. Mocht dit op 1 januari 
2015 nog niet het geval zijn zal er op dat moment gekeken worden hoe verder. 

Volgens de huidige tijdsplanning zal op zijn vroegst op 18 oktober de concept-nota 
beschikbaar komen. Ruth vraagt of het mogelijk is de concept-nota eerder te ontvangen op 
vertrouwelijke basis. Zodat de werkgroep transitie AWBZ voldoende tijd heeft een goed 
advies voor te bereiden. 
Hierbij het verzoek aan iedereen, mochten jullie nog opmerkingen, vragen etc hebben over 
de transitie AWBZ mail dit dan naar Jurry Smit zodat het meegenomen kan worden in het 
advies. 

5. Aanbod mogelijkheden Zorgbelang/Aandacht voor iedereen. 

Zorgbelang biedt aan om vanuit het programma Aandacht voor iedereen een aantal workshops of 
cursussen te organiseren. Vanavond kon er helaas niemand aanwezig zijn van Zorgbelang, mogelijk 
kunnen zij wel op de volgende vergadering aanwezig zijn. Voor de workshop Inkoop en Kwaliteit is 
zeker belangstelling binnen de raad. Dit wordt meegenomen in het opleidingsplan. Voor begeleiding 
bij het schrijven van het advies transitie AWBZ wordt Zorgbelang ingehuurd. 

6. Opleidingsplan 
Het voorlopige programma voor de cursus dag van 9 november wordt uitgedeeld. 
Ochtendprogramma gaat voornamelijk over hoe werkt de gemeentelijke organisatie, het middag 
gedeelte gaat over de taken , bevoegdheden, en de advisering. 
De cursus vindt plaats in het Rosenstock Huessy huis en er is ook een avondprogramma. Verdere 
informatie volgt tzt. 

7. Stand van zaken werkgroepen. 

> Werkgroep Transitie Jeugd 
Gert-Jan (trekker). Ton en Douwe melden zich aan voor deze werkgroep. 
Ruth, Hans en Saskia hebben eerder deze week een kennismakingsgesprek gehad met 
contactambtenaren van de afdeling JOS (Jeugd, Onderwijs, Sport). Ook bij deze transitie 
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is er een tijdsdruk. Men wil de besluitvorming van de transitie voor de verkiezingen rond 
hebben. De leden van de werkgroep zullen zoveel mogelijk worden meegenomen in de 
gesprekken en overleggen die er plaatsvinden met de verschillende cliëntenraden en 
organisaties. Verder info volgt zo snel mogelijk. 

> Werkgroep Communicatie 
De groep heeft veel tijd besteed aan het tot stand komen en vullen van de website, 
visitekaartjes, folders, twitter etc. Douwe is bezig met het voorbereiden van de 
workshop social media. Volgende stap is nu het bedenken en uitwerken van strategieën 
hoe we zoveel mogelijk alle burgers (inclusief de kwetsbare en niet digitale) kunnen 
bereiken. 

> Werkgroep overdrachtsdocumenten 
Inmiddels heeft de groep het antwoord van het College van B&W op de verschillende 
overdrachtsdocumenten ontvangen. Men zal binnenkort bijeen komen en de volgende 
vergadering een conceptdocument voorleggen. 

> Werkgroep Huishoudelijk Reglement 
Het is nog mogelijk opmerkingen en suggesties aan Hans door te mailen. In een van de 
volgende vergaderingen komen we hier op terug. 

> Werkgroep Jaarplan 
Gaat in november van start zie ook agendapunt 3. 

8. Participatieprijs 

Er is een voorstel vanuit de gemeente gedaan om een aantal Haarlem prijzen gezamenlijk uit te 
reiken op 23 november tijdens de Verjaardag van de stad Haarlem in de Gravenzaal (zie bijlage bij 
agenda).Vraag is of de Participatieraad bij deze uitreiking wil aanschuiven. De meningen in de raad 
zijn verdeeld. Er wordt nu nog geen besluit genomen. Op 23 november zal a.s een aantal leden bij de 
uitreiking aanwezig zijn om een indruk van dit evenement te krijgen. Werkgroep Participatieprijs 
wordt samengesteld: Frank van de Peppel (trekker), Gert-Jan Ankoné en Corinne Visser. 

9. Rondvraag 

Frank vraagt of er nog meer mensen tijdens de installatie contacten hebben gelegd met organisaties 
en/of instellingen. Hij heeft zelf nu een afspraak gemaakt met iemand van Gay-Haarlem. Wie wil kan 
aanschuiven. 

Frits vraagt of het mogelijk is een overzicht te krijgen wie waar naar toe gaat (congressen, 
bijeenkomsten etc.) In Pleio is het mogelijk dit inzichtelijk te krijgen, komt terug bij de presentatie 
door Douwe. 

Marzoug wil graag aansluiten bij de communicatiewerkgroep, dit is bij deze geregeld. 

Gert-Jan vraagt of het mogelijk is een format of checklist te ontwerpen voor de adviezen van de 
Participatieraad. Ruth heeft hetzelfde idee. Hier wordt nog naar gekeken. 

Saskia vraagt aan iedereen te melden welke foto men op de website wil. 

Ruth vraagt wie er naar de commissie Samenleving gaat, het plan van aanpak Jeugdwerkloosheid 
wordt daar besproken . Frits en Gert-Jan gaan en zullen een terugkoppeling doen. 
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Ruth heeft tijdens de installatie de vraag gekregen of de participatieraad zich ook bezig gaat houden 
met de begroting. Herman merkt op dat advisering op de begroting geen taak voor de 
Participatieraad is. Ruth wil hier in een volgende vergadering nog eens op terug komen. Hans zal in 
ieder geval ontwikkelingen rondom de begroting zo veel mogelijk volgen. 

Ruth stelt voor omdat er dit jaar geen Participatieprijs wordt uitgereikt, de hiervoor beschikbare € 
5.000,00 als onderbesteding te melden bij de gemeente. Er is dan nog voldoende budget over voor 
de rest van dit jaar. De raad stemt hier mee in. 

Ruth bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

Actielijst 

nummer actie wie datum 

0913/1 Herman Oktober 2013 0913/1 
voor Elkaar 

Herman Oktober 2013 

0913/2 Advies Transitie AWBZ Jurry, Gien, Anja November 2013 
0913/3 Opvragen cijfers Werk en Inkomen/ 

LDT/ Hlom Pas 
Saskia Oktober 2013 

0913/5 Adviesaanvraag Moussa Ayan/ 
commissie samenleving opvragen 

Saskia zsm 


