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Geacht college,
In september 2018 heeft de Participatieraad een gevraagd advies uitgebracht over de
opinienota Sociale Basis vanaf 2020.
In uw schriftelijke reactie van 20 november jl. (kenmerk 2018/787204) gaat u
uitgebreid in op de in dit advies genoemde aandachtspunten. Ook geeft u aan dat u
graag ziet dat de Participatieraad als partner betrokken blijft bij de verdere
ontwikkeling van dit thema.
Inmiddels hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met een werkgroep van
de Participatieraad en de beleidsambtenaren. De opmerkingen en aanvullingen die
in deze overleggen door de werkgroep zijn gemaakt, zijn rechtstreeks verwerkt in
de definitieve nota.
Hier volgt een aantal van de gemaakte opmerkingen:
•
•

•

In algemene zin is de Participatieraad enthousiast over het gevolgde proces
en als resultaat daarvan de voorliggende nota.
Op een aantal thema’s worden geen cijfers genoemd, terwijl deze wel
beschikbaar zijn. Advies is wanneer cijfers bekend zijn deze ook te
vermelden. Dit kan namelijk belangrijk zijn voor de nulmeting.
De Sociale Basis is met name bedoeld als ondersteuning voor kwetsbare
burgers.

•

•

•
•
•

•

•
•

Bij sommige thema’s kunnen de doelen en subdoelen meer SMART
geformuleerd worden. Het stellen van doelen is niet om organisaties af te
rekenen maar om waar nodig bij te kunnen sturen.
Op elke thematafel moet aandacht zijn voor de belangrijk topics
inclusiviteit en toegankelijkheid door mogelijke doelgroepen extra te
benoemen. Advies is een matrix te ontwikkelen als een soort checklist om
de doelen en activiteiten te toetsen op beide thema’s.
Subsidie partners zouden aanvullend moeten zijn op bewonersinitiatieven.
Samenwerking tussen de verschillende thematafels is erg belangrijk en
dient geborgd te worden!
Bij de verantwoording wordt gesproken over het “wat-werkt”principe.
Belangrijk is ook dat er ruimte is, in het geval er iets niet werkt, een
gedegen analyse uit te voeren. Dit in het kader van werkend leren.
De Participatieraad blijft aandringen op het uitvoeren van kwalitatieve
onderzoeken naar de ervaringen van gebruikers naast de wettelijk verplichte
kwantitatieve onderzoeken.
Subsidie partners zouden aanvullend moeten zijn op bewonersinitiatieven.
Bij de thematafel Ontmoeten wil de Participatieraad nogmaals aandacht
vragen voor de gevolgen van de kanteling. Het samenvoegen van de
verschillende doelgroepen onder begeleiding van (vaak kwetsbare)
vrijwilligers werkt in de praktijk niet overal goed uit. Advies is op
voorhand bij de organisatie de vraag neer te leggen hoe zij hier mee om
gaan.

Er is afgesproken dat ook in de komende periode de Participatieraad geïnformeerd
wordt over de verdere ontwikkelingen rond de Sociale Basis. De Participatieraad is
zeer positief over deze wijze van samenwerken en gaat er vanuit dat haar inbreng
meedraagt aan een goede opzet van de Sociale Basis vanaf 2020.

Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem

