
participatieraadhaarlem

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Kopie aan 
Bijlage(n) 

Onderwerp

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

3 december 2015 
2015/17 
S.K. Augustin 
023-511 5273 
augustsk@haarlem.nl 
Mevr. A. van der Kraan 
1
Reactie op nota minimabeleid 

Geacht college,

In de bijlage vindt u een reactie van de Participatieraad Haarlem op de nota 
Minimabeleid 2016-2020, Samen actief tegen armoede.

De Participatieraad behoudt zich het recht voor om inzake het minimabeleid 
zo nodig een uitgebreider advies uit te brengen aan de commissie 
samenleving, nadat de nota in het college is besproken.

Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem
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Onderwerp: Reactie Participatieraad Haarlem op Minimabeleid 2016-2020: Samen actief 
tegen armoede

Inleiding
Hoewel de Participatieraad Haarlem niet schroomt om in de voorfase mee te denken en te adviseren 
over concepten van ambtelijke nota's, moet ons van het hart dat de door de gemeente gevolgde 
werkwijze met betrekking tot de advisering over het minimabeleid niet de schoonheidsprijs verdient. 
De Participatieraad Haarlem zag zich geconfronteerd met steeds nieuwe, en ingrijpend gewijzigde, 
concepten die 'ter vergadering' werden uitgedeeld en toegelicht. Hierdoor ontbrak het de 
participatieraad aan mogelijkheden om met de gehele raad een goede inhoudelijke discussie te 
voeren en was het evenmin mogelijk om e.e.a. adequaat te bespreken met de achterban. Omwille 
van de voortgang heeft de Participatieraad ervoor gekozen om nu toch advies uit te brengen in de 
vorm van beknopt geformuleerde vragen, opmerkingen en aandachtspunten. Deze zijn gebaseerd op 
de conceptversie d.d. 12-11-2015.
De Participatieraad behoudt zich het recht voor om inzake het minimabeleid zo nodig een 
uitgebreider advies uit te brengen aan de commissie samenleving, nadat de nota in het college is 
besproken.

De Haarlem Pas
De Participatieraad ontvangt dikwijls signalen dat Haarlemmers teleurgesteld zijn over de (extra) 
mogelijkheden die geboden worden dmv de Haarlem Pas. De 'opbrengst' dekt de lading niet; het lijkt 
alsof de pas vooral wordt aangewend als instrument om de toegang tot gemeentelijke regelingen te 
toetsen en niet als participatie-instrument.
Geadviseerd wordt om de mogelijkheden van de pas te verruimen, bijvoorbeeld voor deelname aan 
culturele activiteiten of vouchers voor persoonlijke verzorging (bijv. kapper, pedicure etc.). Daarbij 
vindt de raad het belangrijk om het aanbod van de Haarlem Pas ook beter aan te laten sluiten bij de 
behoeften van de in aantal toenemende groep oudere kwetsbare Haarlemmers, om zodoende hun 
mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen beter te faciliteren. De Participatieraad vraagt zich 
daarbij af of er mogelijkheden zijn om voor het exploreren van een ruimer aanbod én voor het meer 
bekend maken van dat aanbod (tijdelijk) formatie te realiseren is.

Individuele inkomenstoeslag
De Participatieraad adviseert om de individuele inkomenstoeslag te verruimen tot 115%.

Analyse verstrekkingen Fonds Urgente Noden en Bijzondere Bijstand
De Participatieraad adviseert om over de periode 2013-2015 een analyse te maken van de 
toegekende aanvragen door Fonds Urgente Noden en aanvragen voor bijzonder bijstand. Dit om 
beide voorzieningen beter op elkaar af te stemmen en klantgerichte procedures voor beide 'fondsen' 
te bewerkstelligen. Ook zou hier in meegenomen kunnen of en zo, ja welke bedragen in de vorm van 
een lening zijn verstrekt o.v.v. doel van die lening.

M.b.t. de begrotingsbijlage (versie 17-11-2015)

11.4: Bijzondere bijstand medische kosten
De Participatieraad adviseert om, in plaats van een reservering voor een zeer beperkt deel 
van de kosten van aanvullende pakketten, een bedrag te reserveren voor bijzondere 
medische kosten op basis van individuele aanvragen.
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Mochten er collectieve afspraken gemaakt worden, verdient het aanbeveling om meerdere 
partijen uit te nodigen om een aanbieding te doen.

11.5: Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen
De begrootte kosten (270.000) lijken te laag begroot, gezien het te verwachten aantal 
statushouders. Om kosten te verlagen acht de Participatieraad het verstrekken van 
kwalitatief goede 2e hands spullen een te onderzoeken optie. Daarnaast adviseert de 
Participatieraad om de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) terugbetaling van de kosten voor 
woninginrichting te onderzoeken, indien de inkomenspositie van statushouders significant 
verbetert.

14: Budget CJG-Partners
Onderbesteding van dit budget in 2015 kan verklaard worden uit het feit dat de Sociale 
Teams onvoldoende op de hoogte waren van de mogelijkheden, en door bureaucratische 
obstakels indien een beroep gedaan werd op deze gelden. Geadviseerd wordt om bestaande 
procedures te toetsen en tot een goede afstemming te komen met het Fonds Urgente 
Noden.

18: Vluchtelingenwerk
De Participatieraad zet vraagtekens bij de begroting en vraagt om een toelichting, met name 
voor wat betreft de beschikbaarheid van 'Klijnsma-gelden' in de komende jaren.

24: Houd rekening met een groeiende doelgroep i.v.m. het langduriger zelfstandig wonen.

27: Webshop voor minima
De Participatieraad verzoekt om een toelichting op een nieuw te ontwikkelen webshop, 
vooral v.w.b. de te verwachten kosten en opbrengsten (voor de doelgroep) van deze 
applicatie.

31: Brugklaspakket in schoolkostenregeling
De Participatieraad vraagt zich af of e.e.a. ontwikkeld wordt in samenwerking met scholen, of 
gedacht wordt aan gemeenschappelijke inkoop en in hoeverre wordt ingezet op het 
onderhouden van hard- en software ipv het aanschaffen van nieuwe apparaten en de 
mogelijkheid van hergebruik op basis van kwaliteitscriteria.

34: Schoolkostenregeling voor mensen in de bijstand
De Participatieraad adviseert om dit punt nader uit te werken vwb de haalbaarheid en 
risico's. Vraag daarbij is hoe deze regeling zich verhoudt tot de Haarlemse studielening.

Slotwoord
De Participatieraad Haarlem heeft in 2015 actief deelgenomen aan door de afdeling SoZaWe 
georganiseerde bijeenkomsten i.h.k.v. de armoedeaanpak, de visie op het minimabeleid en de 
invulling van de financiële sociale kaart. Ook is intensief contact onderhouden met de Haarlemse 
samenleving, o.a. met de sociaal wijkteams, de Voedselbank, Stem in de Stad, Humanitas en PMO. Al 
deze gesprekken hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de kennisontwikkeling van de leden 
van de Participatieraad. De leden willen hierbij blijk geven van hun waardering voor de inzet van de 
ambtenaren in deze en voor de bijdragen van partners en participerende burgers die het gesprek 
rondom het minimabeleid met hen zijn aangegaan.
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