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Onderwerp: Advies Participatieraad over opinienota Gewoon in de Wijk 

 
Geachte leden van de Participatieraad, 
 

Hartelijk dank voor uw advies over de opinienota Gewoon in de Wijk. Het college van B&W is blij dat 

u in uw advies waardering uitspreekt voor de koers die hierin wordt uitgezet. Het is belangrijk dat 

een dergelijke herijking van het stelsel draagvlak heeft bij de Participatieraad. 
 

Hieronder wordt puntsgewijs ingegaan op enkele specifieke adviezen of zorgen die u heeft. 

 U stelt terecht dat ondersteuning moet worden afgestemd op de specifieke noden en kansen 

in verschillende wijken. Het is inderdaad belangrijk daarbij te waken voor stigmatisering van 

wijken waar relatief veel problemen zich concentreren. 

 U wijst erop dat meer sturing en coördinatie op het Sociaal Wijkteam nodig is. Hier zal zeker 

aandacht voor zijn in de verwerving die volgt op deze opinienota. Maar ook op de korte 

termijn zal het college de aanbevelingen uit het evaluatierapport gebruiken om de sturing en 

coördinatie te versterken. 

 U stelt dat de ‘samenvoeging [van SWT en CJG] al is opgenomen in de opinienota’. Dat is een 

te voorbarige conclusie. In de opinienota is wel opgenomen dat bij de heroriëntatie op de 

opdracht van het Sociaal Wijkteam de uitkomsten van het onderzoek naar de samenwerking 

tussen SWT en CJG betrokken worden. 

 U vraagt terecht aandacht voor de gevolgen van de coronamaatregelen voor de Haarlemse 

jeugd. Het college zal ondersteuning waar mogelijk en nodig versterken. 

 In de verwervingsstrategie – die na deze opinienota volgt – zal het college een nadere 

onderbouwing geven van de keuze voor populatiebekostiging en de bijbehorende 

sturingsmogelijkheden. 

 Het gebruik van buurtgebonden apps is binnen het beleid voor het sociaal domein nog 

relatief onontgonnen terrein. Wij verkennen graag verder met u wat de (on)mogelijkheden 

zijn. 

 De positie van onafhankelijke cliëntondersteuning in het nieuwe stelsel zal in de dialoogfase 

van de verwerving worden uitgewerkt. Hierbij wordt ook het koplopersproject betrokken 

waar de gemeente aan deelneemt. 
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 Tot slot vraagt u terecht aandacht voor de signaleringsfunctie van huisartsen, 

woningbouwverenigingen en wijkagenten. Ook dit aspect zullen wij meenemen in de 

dialoogfase van de verwerving. 

 

Het college van B&W dankt u nogmaals voor uw inbreng en steun voor de opinienota Gewoon in de 

Wijk en zal u betrekken bij de vervolgstappen. 

 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders 

 
de secretaris,                                                        de burgemeester, 

 

 

 

mr. C.M. Lenstra    drs. J. Wienen 

 


