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PARTICIPATIERAADHAARLEM 

Datum: dinsdag 3 september 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 

Afwezig met bericht: Marzoug Lehiba 

1. Opening en vaststelling agenda 

Ruth opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bij punt 8 zal a.d.h.v. een aantal items diverse 
werkgroepen en trekkers worden ingesteld. 

2. Mededelingen 

Toelichting Saskia op rol en werkzaamheden Ambtelijk Secretaris. De rol van de ambtelijke 
secretaris is er voor te zorgen dat de leden van de Participatleraad zodanig geïnformeerd en 
gefaciliteerd worden dat zij hun adviestaak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Dit houdt in dat zij 
het eerste aanspreekpunt bij vragen is, jullie op de hoogte houdt van ontwikkelingen binnen het 
gemeentelijk beleid welke belangrijk zijn voor de Participatleraad. Verder ondersteuning bij het 
opstellen, schrijven van adviezen, nota's brieven etc, het verzorgen van de website en onderhouden 
van netwerken etc. Herman vervult de rol van contactambtenaar en heeft een informerende rol op 
beleidsniveau. Naast Herman zijn er contactambtenaren op de domeinen, Werk en Inkomen, WMO-
voorzieningen, en Jeugdbeleid. Zij zullen allen in een van de volgende vergaderingen worden 
voorgesteld. 

3. Conceptverslag kennismakingsbijeenkomst 

Er zijn geen tekstuele opmerkingen. Inhoudelijke opmerkingen: pag 1. Kennismaking leden en 
voorzitter: De CVs van alle leden worden nog verstuurd. Pag 1. Informatie over het opleidingsplan: 
het door Gert-Jan ingediende voorstel wordt verwerkt, samen met overige input, in het uiteindelijke 
opleidingsplan. Het verslag wordt hierbij vastgesteld. 

4. Toelichting Samen voor Elkaar 

Piet Haker is sinds maandag 1 september de programmamanager transitie Sociaal Domein en geeft 
een toelichting op het programma Samen voor Elkaar. 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt een groot aantal taken op het gebied van de AWBZ, de 
Jeugdzorg en de bijstandswet overgeheveld naar de gemeenten, met de achterliggende gedachte dat 
de gemeenten dichter bij de burger staan en dat daardoor de uitvoering van deze taken beter en 
goedkoper kan. Met de overheveling van de taken wordt tegelijkertijd en een bezuiniging 
doorgevoerd. (Voor wat betreft de AWBZ gaat dit om een bedrag van 28 miljoen) Met de 
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kaasschaafmethode is het niet mogelijk deze bezuiniging op te vangen en er is daarom gekozen voor 
een totale systeeminnovatie. Kern van deze systeemverandering is dat burgers vanuit eigen kracht 
op zoek gaan naar oplossingen en dat alleen als er echt geen andere weg mogelijk is de burger een 
beroep kan doen op de gemeente. Dit vraagt om een andere opzet van het sociaal domein en een 
andere benadering van de burger. Bij de inrichting van de nieuwe sociale infrastructuur gaat men uit 
van zes uitvoeringsclusters. Een voorbeeld van een van deze clusters is de invoering van de sociaal 
wijkteams, deze teams bestaan o.a uit een coach CJG (centrum Jeugd en Gezin), een maatschappelijk 
werker, een klantmanager van de sociale dienst, een klantmanager schulddienstverlening en een 
WMO -consulent. Deze wijkteams gaan preventief aan het werk, bij signalen gaan zij op de burger af 
en proberen eerder in te grijpen zodat problemen worden voorkomen. Op dit moment wordt hard 
gewerkt aan de implementatieplannen die voortkomen uit de nota Samen voor Elkaar, de 
verwachting is dat over ongeveer 4 maanden deze plannen gereed zijn. De brochure "Samen voor 
elkaar: op weg naar een nieuwe sociale infrastructuur in Haarlem" wordt uitgedeeld er staat 
uitgebreide informatie in over de verschillende clusters. 

Vragen naar aanleiding van de presentatie van Piet: 

> Kunnen er door dit beleid verschillen ontstaan tussen gemeenten onderling? Ja , maar dit is 
nu ook al het geval. Voor wat betreft de WMO -voorzieningen is er gemeentelijke 
beleidsvrijheid. 

> Gaat er iets veranderen voor mensen die al permanent in een instelling wonen? Nee, voor 
deze mensen verandert er niets. Wel wordt gekeken naar een andere methode van 
indicering. 

> Hoe meet je dat de nieuwe manier van werken goedkoper is? De effecten worden gemeten 
via een administratief systeem:"de maatschappelijke kosten en baten analyse". Een vijftal 
gemeenten die al op soortgelijke manier werken bevestigen de positieve effecten. Wel is het 
mogelijk dat er in het begin een piek in werk zal ontstaan doordat er meer mensen bereikt 
worden met deze aanpak. Uiteindelijk zal op de langere termijn het effect zichtbaar zijn. 

> Is inzichtelijk te maken waar de 28 miljoen bezuiniging het meest effect zal hebben? Nee, er 
wordt nu niets weggesneden. Wat geprobeerd wordt is een systeem te bouwen waar 
dubbellingen uitgehaald zijn, preventie ingezet wordt en zoveel mogelijk bureaucratie wordt 
vermeden. Op deze manier worden de bezuinigingen opgevangen . Wel is het van belang 
dat de gemeenten zoveel mogelijk beleidsvrijheid van het Rijk krijgen. Dit is echter sterk 
afhankelijk van de behandeling van de voorstellen in het parlement. 

> Wordt de Participatieraad om advies gevraagd zodra de Implementatieplannen gereed zijn? 
Piet gaat nog even na of hier om advies gevraagd gaat worden, aangezien het een uitwerking 
is van de kaderstellende nota Samen voor Elkaar. De uitvoeringsplannen worden in ieder 
geval wel verstuurd naar de Participatieraad. 
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5. Website 

Het mediabureau van de Gemeente Haarlem heeft een eerste ontwerp gemaakt. Ruth, Corinne, 
Douwe en Saskia hebben woensdag 4 september een afspraak met het mediabureau. Er zal dan ook 
gekeken worden naar de mogelijkheden voor het toevoegen van bv een twitter-account. Het logo zal 
aangepast gaan worden, meer vrouwen en kleur. Zodra dit logo klaar is kunnen de visitekaartjes 
gedrukt worden. 

6. Inwerkprogramma 

Het voorstel is één hele dag cursus te organiseren, de voorkeur van de leden gaat uit naar een 
zaterdag. Tijdens deze dag zal de aandacht liggen op de basale kennis die nodig is voor de leden van 
de raad en op het samenwerken in teamverband. Vervolgens zal er een planning gemaakt worden 
voor de overige opleidingen die in de loop van het jaar nog nodig zijn. 

7. Installatie Participatieraad 

Op dinsdagavond 24 september 2013 worden de voorzitter en de leden van de Participatieraad 
geïnstalleerd door wethouder Jack van der Hoek. De bijeenkomst vindt plaats in de Gravenzaal op 
het Stadhuis. Ruth zal in haar speech naar voren laten komen dat de Participatieraad zo helder en 
transparant mogelijk zal werken en wat zij verstaat onder een krachtige Participatieraad. Ze zal de 
input verkregen tijdens de kennismakingsgesprekken waar mogelijk verwerken. Officiële uitnodiging 
met het programma volgt nog. Op deze avond zal ook een fotograaf aanwezig zijn. Voor aanvang van 
de ceremonie zal hij van alle leden afzonderlijk een foto maken. Deze zal geplaatst worden op de 
website. 

8. Jaarplanning 

Het voorgestelde schema voor de vergaderingen tot en met januari 2014 wordt vastgesteld. Ruth 
stelt voor al een aantal werkgroepen in te stellen. 

• Werkgroep Transitie AWBZ: trekker Jurry, samen met Gien en Anja 
• Werkgroep Jaarplan/Budget: trekker Ruth, samen met Hans, Petra en Saskia 
• Werkgroep overdrachtsdocumenten: trekker Frits, samen met Ton, Josja en Driss 
• Werkgroep Huishoudelijke Reglement: trekker Hans, samen met Ruth, Frank en Corinne 
• Werkgroep website/communicatie: trekker Corinne, samen met Ruth, Douwe en Saskia 

Voor de werkgroep transitie AWBZ is het van belang dat zij zo snel mogelijk van start gaan omdat er 
op 15 november al een advies verwacht. De werkgroep Website/communicatie gaat ook meteen van 
start omdat de website operationeel moet zijn op 24 september. 

Ruth stelt de raad voor voorlopig niet te kiezen voor een waarnemend voorzitter. Tijdens de 
kennismakingsgesprekken is gebleken dat er voldoende leden zijn die incidenteel deze rol over 
kunnen nemen in het geval Ruth verhinderd is voor een vergadering. Haar voorkeur gaat uit naar een 
vast lid uit de raad toe te voegen aan de agendacommissie. Zij heeft gekeken of iemand uit de raad 
complementair is aan haar competenties. Zij motiveert haar voorstel om Hans Redeker hiervoor aan 
te wijzen. De keuze voor Hans is gebaseerd op zijn financieel/economische en juridische achtergrond 
en hij is overdag beschikbaar. Hans is bereid deze taak op zich te nemen. De raad gaat akkoord met 
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het voorstel. Eind dit jaar zal geëvalueerd worden of deze werkwijze gecontinueerd wordt, gelijk met 
de totale evaluatie van de raad. 

9. Rondvraag 

Hans heeft in het Haarlems Dagblad een artikel gelezen over het PvdA-raadslid Moussa Aynan waarin 
staat dat Moussa een ongevraagd advies heeft ingediend bij de Participatieraad Haarlem over de 
bejegening van de klanten van de Sociale Dienst. Dit verzoek is niet bekend. Ruth gaat contact met 
hem opnemen. 

Gien merkt op dat folder over eigen bijdrage WMO voorzieningen die verstuurd is naar de mensen 
niet overeenkomt met de brief die wij gekregen hebben van Gerwin Nijland (beleidsmedewerker 
WMO -voorzieningen) De folder mist volgens haar een stukje. In het advies van de drie raden over 
communicatie naar de burger toe is gepleit voor het instellen van een leesgroepje die vooraf dit soort 
folders beoordeelt op leesbaarheid en duidelijkheid. Ze vindt het jammer dat er geen gebruik van dit 
leesgroepje/voorstel is gemaakt. Verder vraagt zij hoe om te gaan met het verzoek van een politieke 
partij om op de lijst geplaatst te worden voor de gemeenteraad verkiezingen. Dit is niet wenselijk, in 
de verordening staat aangegeven dat de leden geen vertegenwoordigende functie namens een 
politieke partij uitvoeren. 

Anja heeft zich aangemeld voor de bijeenkomst van Zorgbelang over de transitie AWBZ op 25 
september a.s. 

Frits heeft via de Werkgroep Minima signalen ontvangen dat er bij de afdeling Sociale Zaken een 
achterstand is bij de toekenningen van de Langdurigheidstoeslag en bij de aanvragen Haarlem Pas. 
Hij vraagt zich af of dit inderdaad zo is en of het duidelijk is wanneer deze achterstand is ingelopen. 
Saskia gaat dat navragen bij de afdeling Sociale Zaken. 

Douwe wil voortaan graag alle stukken per post ontvangen en wil graag zijn bijdrage leveren op het 
gebied van de social media. Hij zal ingedeeld worden in de werkgroep website/communciatie en 
mogelijk zal hij gevraagd worden tijdens de opleidingsdag iets over het onderwerp social media te 
verzorgen. 

Petra heeft in de krant een stuk gelezen over de aanpak in Engeland om huisuitzettingen te 
voorkomen en zelfredzaamheid te bevorderen. Dit zo ook interessant kunnen zijn voor de aanpak 
hier. Ze weet niet meer wanneer het in de krant stond maar probeert dit nog te achterhalen. Deze 
praktijk wordt in Haarlem ook toegepast, er zijn afspraken hierover met de woningcorporaties. 

Gert-Jan vraagt naar een overzicht van de uitvoeringsplannen van Samen voor Elkaar en de nota's die 
daar uit volgen. Herman gaat dit uitzoeken. 

Corinne vraagt aandacht voor de dag van de democratie op 14 september a.s. deze wordt gevierd op 
het stadhuis van Haarlem. Verder vraagt zij zich af hoe het zit met de participatieprijs. In de 
verordening staat dat deze éénmaal per jaar wordt uitgereikt. Ruth meldt dat dit wordt 
meegenomen in de jaarplanning en dat we er nog op terugkomen in één van de volgende 
vergaderingen. 
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Frank doet het verzoek om informatie over de participatieraad in kranten te delen met de rest van de 
groep. Saskia zegt toe de artikelen te scannen en te verspreiden. 

Ruth bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

Actielijst 

actie wie datum 

Onderzoeken adviesaanvragen 
Samen voor Elkaar 

Herman Oktober 2013 

Advies Transitie AWBZ Jurry, Gien, Anja November 2013 
Opvragen cijfers Werk en 
Inkomen/ LDT/ Hlem Pas 

Saskia Oktober 2013 

Opstellen opleidingsvoorstel Ruth, Saskia Oktober 2013 
Moussa Ayan bellen over 
artikel HD 

Ruth zsm 

Jaarplan Werkgroep Jaarplan/Budget Oktober 2013 
Huishoudelijk regelement l e 

concept 
Werkgroep Huishoudelijke regelement Oktober 2013 

Participatieprijs op agenda Ruth Oktober 2013 


