
 
 
Van: Martien Luijcks [mailto:mail@martienluijcks.nl]  

Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 14:09 
Aan: 'gemeenteraad Zandvoort' 

CC: participatieraad; Griffiebureau; 'WMO-raad Zandvoort'; 'College van B&W Zandvoort'; 'Willem 

Paap' 
Onderwerp: Het belang van het betrekken van vrijwilligersorganisaties bij de basisinfrastructuur in 

het kader van de transitie in het Sociaal Domein 

 
Geachte Raadsleden,  
 
Op uw agenda van 26 augustus 2014 staat onder punt 5: ”Samenwerking in het Sociaal Domein met 
de gemeente Haarlem” 
Doel van mijn schrijven is het vermelde onder: “Betreft”. 
De discussie hierover is in Haarlem al gaande.  
Als informatie hierover ontvangt u hierbij: 

1. De correspondentie vanuit het ISP aan de commissie Samenleving Haarlem: zie bijlage 
2. De motie vreemd subsidieverstrekking basisiinfrastructuur Transitie  
3. De steunbetuiging vanuit Landelijk Steunpunt GGZ  

Als aanvulling voeg ik hierbij:  
        Aandachtspunten ten aanzien van transities in het sociaal domein – vanuit perspectief van de 
burger-  Brief dd 25 maart 2014 van de voorzitter WMO-raden KAM-gebied 
En:  Advies Beleidskeuzenota Participatiewet Haarlem en Zandvoort  Advies van de Participatieraad 
Haarlem. 
 
Het moge duidelijk zijn, dat ik het belang van vermelde in: “betreft” onderschrijf en verzoek u dit in 
uw meningsvorming te betrekken. 
 
Met dank voor uw aandacht en inzet, 
 
Hoogachtend, 
 
 
A.A.W.  (Ton) de Vries, 
Zandvoort 
 
 
 
PS1  de genoemde Motie is aangehouden wachtend op de definitieve reactie van de wethouder en 
komt eind augustus, begin september 2014  weer in de gemeenteraad Haarlem. 
 
PS2  voor de onderbouwing heb ik gebruik gemaakt van bronnen vanuit diverse organisaties 
 
PS3  wellicht is het aan te bevelen dat de Commissie Samenleving Zandvoort en Haarlem (meer) 
contact met elkaar hebben aangaande de o.a. transitie binnen het Sociaal Domein, met o.a. de 
ontwikkeling van de Sociale Wijkteams 
PS4.  Voor het snel verzenden van dit schrijven heb ik nu gebruik gemaakt van de e-mail: 
mail@martienluijcks.nl  
 
 
 

http://www.informatiesteunpunt.nl/bijlagenbezwaar1415/motiecuapsp.jpg
http://www.informatiesteunpunt.nl/bijlagenbezwaar1415/steunlpggz.msg
http://www.informatiesteunpunt.nl/briefvzswmoraden.pdf
http://www.informatiesteunpunt.nl/briefvzswmoraden.pdf
http://www.informatiesteunpunt.nl/participatieraadadvies.pdf
mailto:mail@martienluijcks.nl


-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: martien@informatiesteunpunt.nl [mailto:martien@informatiesteunpunt.nl]  
Verzonden: donderdag 5 juni 2014 19:02 
Aan: Griffiebureau 
Onderwerp: Uitschakelen Cliëntenorganisaties, met veelal alleen maar vrijwilligers, gericht op de 
zorg in het kader van de Transitie. 
 
Aan de Commissie  Samenleving Gemeente Haarlem, 5 juni 2014. 
 
Thema: Uitschakelen Cliëntenorganisaties,  met veelal  alleen maar vrijwilligers, gericht op de zorg in 
het kader van de Transitie. 
 
Op 16 januari 2014 heb ik u ingesproken over samenwerking over beroeps- en 
vrijwilligersorganisaties gericht op Transitie en op 13 februari 2014 over Zorg op Maat, 
Vraaggestuurde Zorg, de Kracht van het Zelfdoen en Kosten en Baten in het kader van het Sociaal 
Domein, Participatie en Bezuinigingen (zie 2 bijlagen).  
Heden vernam ik dat op uw agenda van vanavond staat o.a. 
Subsidieverstrekking Basisinfrastructuur  1 juli 2014 – 31 december 2015. 
Tot onze schrik ontdekten wij hier dat geen subsidie wordt verleend aan van aanbieders volledig 
onafhankelijke vrijwilligersorganisaties, zoals o.a. 
Platform Mantelzorg Kennemerland, Alzheimer Nederland Afdeling Zuid Kennemerland, Platform 
Minima Organisaties en het InformatieSteunPunt. 
Het InformatieSteunPunt,  en mogelijk ook de andere genoemde organisaties. 
zal uiteraard voor 
9 juli 2014 in bezwaar gaan.  
 
Ik vraag u  echter geen beslissingen te nemen die genoemd bezwaar blokkeert. 
 
Met dank voor uw aandacht en mogelijke medewerking, 
 
  
 
Ton de Vries, voorzitter InformatieSteunPunt in de 1e lijn ggz (ISP) 
 
  
 
Bijlage: 2 
 



Aan de Commissie Samenleving gemeente Haarlem 16 januari 2014. 

Thema: Burgerinitiatieven en samenwerking met beroepsorganisaties 

 

Geachte commissieleden, 

Op 3 oktober 2013, sprak ik bij u in, aangaande de Basisinfrastructuur. Op 31 oktober 2013 stelde ik 

bij u aan de orde: Verdere dialoog en mogelijke overeenstemming met de basisorganisaties. 

Vandaag stel ik aan de orde: de samenwerking tussen beroeps- en vrijwillige klantenorganisaties en 

het verder concretiseren van de taken en verantwoordelijkheden, gericht op de transitie. 

Zoals bekend fucntioneren er zeker in Haarlem 3 overleggen tussen beroeps- en 

vrijwilligersorganisaties; t.w. 

1. De werktafel , gecoördineerd door Dock en Haarlem Effect 

2. Platform Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland, gecoördineerd door het Netwerk 

Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland (www.vrijwilligershulp.nl)  

3. Werkgroep Minima, gecoördineerd door Kontext. 

Het InformatieSteunPunt (ISP) neemt aan genoemde overleggen deel, mede omdat het ISP het 

belang van overleg/samenwerking tussen zelfstandige beroeps- en vrijwilligersorganisaties, vanaf 

haar oprichting 20 jaar terug, altijd heeft nagestreefd binnen de mogelijkheden tot heden en als het 

kan ook daarna. 

Tijdens de laatste bijeenkomsten hiervan is dit, in het kader van de transitie en burgerinitiatieven, 

ook aan de orde geweest. De indruk was dat veel beroepsorganisaties “van alle markten thuis zijn”’, 

waardoor er minder gericht c.q.  aanvullend gericht gewerkt kan worden. 

Ik breng dit onder uw aandacht omdat de tijd voor de reorganisatie dringt, en dit voor 2015 geregeld 

moet zijn. De gemeente Haarlem (B&W) haakt hierop aan in haar schrijven d.d. 17 december 2013 

aan de Participatieraad Haarlem onder punt 1: “onze reactie op uw advies betreffende het 

Beleidskader decentralisatie AWBZ” 

Het ISP heeft grote zorgen of de “handvatten” voor de transitie in 2014 al duidelijk worden. Wellicht 

kan de subsidiedialoog, waarvoor diverse beroeps- en vrijwilligersorganisaties voor 28 februari info 

dienen in te leveren bij de gemeente Haarlem, hiertoe een aanzet leveren. De vraag is hierbij, of uw 

Commissie Samenleving ook een verantwoordelijkheid hierbij heeft, of dat het  vaststellen van 

verordeningen voldoende is. 

Vanuit de komende gemeenteraadsverkiezingen een goed discussiepunt 

Met dank voor uw aandacht, en mogelijke medewerking, 

Ton de Vries, voorzitter InformatieSteunPunt in de 1e lijn ggz –ISP-   

CC: Werktafel, Dock en Haarlem Effect,  Netwerk Vrijwilligerhulp ZK en Werkgroep Minima;  

Platform Minima Organisaties en Participatieraad Haarlem. 

http://www.vrijwilligershulp.nl/


Voor de luisterzitting van de gemeente Haarlem, 13 februari 2014  

 

Geachte luisterende mensen, 

Op 16 januari 2014 heb ik mogen inspreken bij de commissie Samenleving van uw gemeente. Het 

onderwerp was toen: de samenwerking tussen beroeps- en vrijwillige klantenorganisaties en het 

verder concretiseren van taken en verantwooordelijkheden, gericht op de transitie. 

Vandaag vul ik dit aan met de termen: zorg op maat, vraaggestuurde zorg, de kracht van het zelfdoen 

en kosten en baten; dit in het kader van: sociaal domein, participatie en bezuiniging.  

Op woensdag 30 januari 2014 was er het stadsgesprek over resultaat digipanel, 

takendiscussie/bezuinigingen. 

In 2014 maar zeker in 2015 zijn en komen er grote en ingrijpende veranderingen in ons sociale stelsel 

naar de gemeente, zoals de nieuwe WMO, en de veranderingen in de AWBZ.  

De inhoud van mijn betoog is nu gericht op de aandacht voor het doelmatig overleggen met 

cliëntenorganisaties (zoals het ISP) vanuit de kracht van het zelfdoen. Dit op het gebied van Hulp bij 

Huishouden en Thuiszorg. Het ISP is hier al voor in het gesprek met  Home Instead en Thuiszorg 

InHolland. Helaas wordt er nog dikwijls onnodige diensten aangeboden en betutteld. 

Wij schreven hierover o.a. reeds aan Wethouder Jur Botter . 

Wanneer hier meer aandacht en gericht werk aan wordt gegeven, ontwikkelt zich meer zorg op 

maat, vraaggestuurde zorg  en de kracht van het zelfdoen, met als resultaat minder kosten en meer 

baten.  

Ton de Vries, voorzitter ISP 

 

P.S. bij het afscheid van de huidige gemeenteraad wil ik vooral de commissie samenleving danken 

voor hun vooruitziende werk. 

 



ChristenUnie 

voor Hanrlem 

J 

SP-
Motie vreemd subsidieverstrekking basisinfrastructuur 1 juli 2014 -
31 december 2015 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 3 juli 2014 

Constaterende: 
Dat op grond van het collegevoorstel belangenbehartiging niet langer voor 
subsidiëring in aanmerking komt; 

Overwegende: 

Dat groepen als mensen met een geestelijke beperking, chronisch zieken / 
minder validen en minima niet op voorhand voldoende zelfredzaamheid 
bezitten / over de financiële middelen beschikken om voor hun belangen op te 
komen; 

Dat daarom belangenbehartiging niet op voorhand van subsidiëring mag 
worden uitgesloten; 

Draagt het college op: 

om met inachtneming van bovenstaande een nieuwe afweging te maken met 
betrekking tot de subsidieverstrekking basisinfrastructuur en de raad deze 
hernieuwde afweging ter besluitvorming op korte termijn voor te leggen. 

en gaat over tot de orde van de dagT^ 



Van: Nic Vos de Wael [mailto:N.VosdeWael@platformggz.nl]  

Verzonden: maandag 7 juli 2014 15:15 

Aan: martien@informatiesteunpunt.nl; GRIFFIE 
CC: participatieraad@haarlem.nl; 'college B&W Haarlem' 

Onderwerp: RE: Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGZ) steunt ISP urgent urgent 
voor hedenavond 

 
Geachte heer Luijcks, 
 
In verband met onderstaande melden wij graag het volgende. 
Het Landelijk Platform GGz hecht grote waarde aan laagdrempelige initiatieven voor ondersteuning 
aan mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek. Deze initiatieven zijn veelal 
gebaseerd op ervaringsdeskundigheid; zij leveren een onmisbare bijdrage aan herstel en integratie 
van mensen uit onze achterban.Het ISP is een van deze organisaties. 
Met zorg constateren wij dat dit soort initiatieven  in het grote transitiegeweld vaak het onderspit 
dreigen te delven,terwijl zij juist zo goed passen bij doelstellingen van de Wmo zoals het versterken 
van eigen kracht en onderlinge hulp. 
Wij wensen u veel succes in de strijd om uw voortbestaan. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Nic Vos de Wael 
Beleidsmedewerker participatie en langdurende zorg 
 
____________________________ 
Landelijk Platform GGz 
Postbus 13223, 3507 LE  Utrecht 
Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht 
030-236 37 65 / 06-26 170180 
www.platformggz.nl   

 

Van: martien@informatiesteunpunt.nl [mailto:martien@informatiesteunpunt.nl]  
Verzonden: donderdag 3 juli 2014 13:16 

Aan: GRIFFIE 

CC: Nic Vos de Wael; participatieraad@haarlem.nl; 'college B&W Haarlem' 
Onderwerp: Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGZ) steunt ISP urgent urgent voor 

hedenavond 

 
Geachte leden van Commissie Samenleving en ook aan de leden van de voltallige gemeenteraad 
Haarlem 
 
Hierbij melden wij u graag dat het LPGGZ (zie onderwerp) een steunbetuiging voor het ISP zal 
uitspreken, hetgeen wij a.s. maandag zullen ontvangen. 
 
Wij zullen deze steunbetuiging meenemen in ons bezwaar tegen de afwijzing van de subsidie 1 juli 
2014 tot en met 31 december 2015 
 
Waarvan acte, 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur ISP 

Martien Luijcks, penningmeester 
 
PS De heer Nic Vos de Wael van het Landelijk Bureau van het LPGGZ heeft dit aan ons toegezegd 
PS:  Geachte Griffier:  S.V.P.  ook kopie van dit bericht aan de leden van het College van B&W 
 

http://www.platformggz.nl/
mailto:martien@informatiesteunpunt.nl
mailto:martien@informatiesteunpunt.nl
mailto:participatieraad@haarlem.nl


Aandachbpunten ten aanzien van de transities in het sociaal domein
- vanuit percpectief van de burger -

Deze liist van aandachtspunten is vastqesteld door:
De voorzitters van de Wmo- en Participatieraden van Aalsmeer, Amstelveen, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn,
Zandvoort.

De aandachtsounten ziin samengevat en opqeschreven door:
Loes ter Horst en Suzanne Klein Schiphorst, beleidsadviseurs bij Zorgbelang Noord-Holland.

Om aan te reiken aan:
De (nieuw) gekozen gemeenteraadsleden en wethouders van de gemeenten in Zuid-Kennemerland
en Amstelland-de Meerlanden.

lnleiding
Op 19 maart 2014 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen kunnen ertoe leiden dat
er nieuwe gemeenteraadsleden en/of wethouders aangesteld zijn op gebied van het sociale domein
en de decentralisaties die per 2015 een feit dienen n. De voorziffi
eartici rland én Amstelland-De Meerlanden hebben
gezamenlijke aandachtspunten opgesteld die zij aan de (nieuw) gekozen gemeenteraadsleden en
wethouders van hun gemeenten willen aanbieden. Het gaat om aandachtspunten ten aanzien van de
decentralisaties in het sociale domein, vanuit het perspectief van de burge!'

Deze lijst is tevens een uitnodiging aan de gemeenteraadsleden en wethouders om snel na de
verkiezingen in gesprek te gaan met hun eigen Wmo- of Participatieraad over de inbreng van
burgerperspectief en dan specifiek op gebied van de decentralisaties.

Gezamenlijk geformuleerde aandachtspunten
1. Maak'maatwerk per persoon' hét speerpunt in het sociale domein.

Doel is kijken naar wat een klant nodig heeft om te participeren. Wat kan hij zelf en waarbij heeft hij
ondersteuning nodig? Richt hier de integrale uituoeringsorganisaties op in.

2. Ga uit van de zelfregie van klanten en vercchaf hen de middelen om dat te realiseren.
Het doelvan ondersteuning dient t"t6dat de zelfregie van klanten (hun ven'ngg9l.9g[ lggzgs te
maken) wordt vergroot.

3. Otganiseer laagdrempelige toegang tot het sociale domein.
Doel is dat de burger de weg kent naar de voorzieningen, zowel de algemene als de individuele. Zorg
voor de vindbaarheid van ondersteuning en voozieningen. Ondersteun de klant bij de schakelpunten;
bijvoorbeeld van Wmo naar

4. Versterk de positie van de klant bij het keukentafelgesprek
Zorg dat de omstandigheden rond het keukentafelgesprek zodaníg z$n dat de klant een krachtige
gesprekspartner is voor de gemeente. Belangrijk hierbij: het gesprek vindt bij mensen thuis plaats,
familie / mantelzorgers moeten kunnen aanschuiven, mensen maken zelf hun ondersteuníngsplan, de
gespreksvoerder en de klant herftennen zich beiden in het verslag dat wordt opgesteld en
ondertekenen dit verslag.

5. Ondensteun mantelzorgers met zorgvuldig maatwer*.
Het doel is dat mantelzorgers concreet worden ondersteund en verlicht bij het vervullen van hun
taken.
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6. Zorg dat er een goede klachtenregeling komt.
Het doel is dat kÍanten over de mogelijkheíd beschikken orn een klacht in te dienen; over de wijze
waarop zij door de gemeente of instelling worden bejegend of behandeld en/of over de lorvaliteit van
de ondersteuning. Er is een goede, transparante klachtenregeling voor het gehele sociale domein"

7. Neem kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief mee in het inkoopbeleid.
Het doel is dat het perspectief van de klant leidend is voor het inkoopbeleid van de gemeente. Daartoe
dienen gemeenten tenminste de volgende eisen te stellen aan instellingen: er is een klachtenregeling,
er is een cliëntenraad, er worden onderzoeken naar klantervaringen uitgevoerd, ervaringsdeskundigen
zijn betrokken bij de bijscholing van medewerkers, het evaluatiecriterium is de toename van de
zelfregie van klanten.

8- Communiceer tijdig naar klanten en burgers over de gevolgen van de decentralisaties.
Het doel is dat burgers en klanten geïnformeerd worden oveÍ en betrokken worden bíj de grote
veranderingen. Dit betekent: geef vroegtijdig, herhaaldelijk en schriftelijk informatie, in eenvoudige
taal, bíed mensen de gelegenheid de gevolgen voor henzelf te vertalen, geef heldere informatie,
gebruik verschillende rnanieren (themacafé, inspraakavonden, werkbezoeken)"

9. Monitor de komende jaren de uitvoering van het sociale domein vanuit het perspectief
van de klant.

Het doel is dat de gevolgen van de decentralisaties worden gevolgd en geanalyseerd vanuit het
perspectief en belang van de klant. Deze informatie leidt er zo nodig toe aanpassingen te doen in
beleid en uituoering.

10. Biedt ruimte aan en faciliteer burgerinitiatieven.
Het doef is dat initiatieven van burgers gefacitÍteerd worden, zodatzii zelf actief een bijdrage kunnen
leveren aan de samenleving. Dít betekent stimuleer de civil society en het feit dat burgers steeds
meer verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving op zich willen nemen. Burgerprojecten kunnen
de maatschappelijke partÍcipatie van mensen met een beperking stimuleren.

{í. Betrek Wmo-raden en cliëntenorganisaties bij de decentralisaties.
Het doel is dat Wmo-raden en cliêntenorganisaties meedenken over de veranderingen ín het sociale
domein. De decentralisaties veronderstellen dat gemeenten een visie op cliënt- en burgerparticipatie
hebben. Dat betekent: vroegtijdig informeren en betrekken van de raden en organisaties, benutten van
hun expertise en ervaringskennis, terugkoppelen wat er met hun input is gedaan,

í2. tle gemeenteraad agendeert alleen beleidsstukken over het sociale domein als er een
advies van de Wmo- of PaÉicipatieraad aan toegevoegd is.

Het doel is dat het klant- / burgerperspectief is meegenomen in alle beleidsstukken die worden
voorgelegd aan de gemeenteraad en de commissies. De Wmo-/ Participatieraad wordt in de
beleidsvoorbereiding betrokken.

í3. Werk aan integraal beleid.
Zorg ervoor dat de schotten in het sociale domein verdwijnen. Streef naar duurzame oplossingen om
alle burgers volwaardig te laten participeren in de samenleving. Hierbij gaat het om het leggen
van verbindingen tussen verschillende resultaatgebieden binnen het sociale domein én
verbindingen met de aanpalende beleidsterreinen, zoals sport, onderwijs, volkshuisvesting.

14. Houd rekening met de toekomstige ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties
voor de rechten van mensen met een beperking,

Het VN-verdrag vonnt een kader voor het stimuleren van de integratie_en participatie van mensen met
een beperking, Streef nu al naar een inclusieve samenleving en doe(fr door inclusief beleid op te
stellen, vooruitlopend op de ratificatie van het VNG verdrag in 2015 (zeer waarschijnlijk).
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Haarfem, 25 naart2O14

Voorzitter van de Wmo-raad Aalsmeer,
de heer J. Vuijk, vuijkdelange@hetnet.nl

_J
Gemeente Aalsmeer

Vootzitter van de Wmo'raad Bloemendaal,
mevrouw Y. Kilhne, yvonne. kuhne@hotmail.com
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Bloemendaal

Voorzitter van de Participatieraad Haarlem,
mevrouw R. Nelemaat,

vooreitterpartÍcipatieraad@gmail.com
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Haarlem

Voorzitter van de Wmo-raad
Haarlemmerliede-Spaamwoude,

de heer G. Wehkamp, gwehkamp@zonnet"nl
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Voorzitter van de Wmo-raad Ouder-Amstel,
mevrouw E. Foóes, ellen@forbes.nl

Voorzitter van de Wmo-raad Zandvoort,
de heer P" Brugman, paulbrugman@versatel.nl

Voorzitter van de KAT Wmo Amstelveen,
de heer D. Metselaar, dmetselaar@planet.nl

Gemeente $ nmstelveen

Voorzitter van de Wmo-raad Diemen,
mevrouw W. Keman, w.keman@tiscali.nl
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Voorzitter van de Wmo-raad Haarlemmermeer.
de heer G. Hille, george@hille.demon.nl
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Voorzifter van de Wmo-klankbordg roep Heem stede,
de heer Th. Van Henrijnen,
t.van herwiinen@fl exlands. n I

Voorzitter van de Wmo-raad Uithoorn,
de heer J. van den Bos, jan.vanden.bos@caiway.nl

()emeente Uitttooro€

Gemeente Zandvoort
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advies Beleidskeuzenota PaÉicipatiewet Haarlem en ZandvooÉ

Algemeen
Deze nota is voor Haarlem en Zandvoort geschreven. De uitgangspunten en aanpak van beide
gemeenten verschilt hier en daar op onderdelen. Vraag is of deze minimale verschillen in aanpak niet
gelijk kunnen worden getrokken. Dat verhoogt de werkbaarheid en de samenwerking.

Naar onze mening ontbreekt nog een hoofdstuk over communicatie. Ook voor deze transitie geldt er
zijn veel veranderingen op komst en dat zal herhaaldelijk op een heldere manier moeten worden
gecommuniceerd.
Gezien de positie van (onge) allochtonen op de arbeidsmarkt, adviseren we om in de nota extra
aandacht te besteden aan deze groep met een aantoonbare grote achterstand op de arbeidsmarkt.

Advies 1: trek de minimale verschillen in werkwijze en uitgangspunten tussen Haarlem en
ZandvooÉ gelijk.

Advies 2: zorg voor een goed communicatieplan

Advies 3: geef extra aandacht in de nota aan de positie van fionge) allochtonen.

Het advies per paqina of hoofdstuk

Inleiding

Proces PaÉicipatiewet en onzekerheden Pagina 3:
Eerste bullit

Het proces bij de Werkkamers verloopt stroperig omdat de betrokken partijen [te] veel aan eigen
standpunten en belangen vasthouden.

Advies 4: dring bij de Werkkamers aan op snelle overeenstemming aangezien de
Participatiewet op í januari 2015 moet ingaan.

Pagina 4, 8" regel; redactioneel

Hier wordt voorspeld dat op termijn een tekort aan arbeid zal ontstaan door demografische
ontwikkelingen. Hier moet staan een tekort aan werknemers.

Advies 5: tekst conform aanpassen

Hoofdstuk 1 PaÉicipatiewet en de landelijke kaders

Wsw en beschut werken pag. 6
Hier wordt geconstateerd dat ivm de sterfhuisconstructie het budget gebaseerd op 100.000 mensen
wordt teruggebracht tot 30.000 beschutte werkplekkC!. Deze budgetten zijn afgestemd op 100% van
het Wettelijk Minimum Loon. Praktijk is echter dat dezê mensen veelal 130% van het WML verdienen.
Dat vergroot het probleem dat door de efficiencykorting toch al ontstaat. Het lijkt verstandig om dit aan
te geven in de nota en mee te begroten.
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Advies 6: houd rekening in de begroting met í30% van het WML waarmee gerekend moet
worden

35 Arbeidsmarktregio's pag. 6

Advies 7: geef duidelijk aan wat de taken, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden zijn van
het Werkplein en Werkbedriif.

Baangaranties en quotum pag.7
Hier wordt aangegeven dat, als werkgevers er in 2014 niet in slagen om extra banen te realiseren
voor mensen met een arbeidsbeperking er m.i.v. 2015 een wettelijk quotum wordt vastgesteld. Het
percentage dat in 2014 vrijwillig door werkgevers gerealiseerd moet worden bedraagt 5%. Goed om
als doelstelling te noemen in de nota. Dat verhoogt de duidelijkheid.

Advies 8: Geef aan dat de í25.000 banen tot2026 gefaseerd [evenredig over de jaren verdeeld]
beschikbaar komen. Neem het percentage van 5% op bii dit hoofdstuk als doelstelling voor de
werkgevers.

Wetsvoorstellen in voorbereiding met gevolgen voor de WWB pag.7
Geef aan bij het item over de "kostendelersnorm", dat iedereen binnen de woning wel het recht op een
uitkering houdt.
In deze paragraaf wordt gesproken over de ontwikkeling van een wetsvoorstel waarin het aantal
kindregelingen fors wordt teruggebracht en dat dit consequenties heeft voor de hoogte van de
bijstandsnorm voor alleenstaande ouders. Geef voor de duidelijkheid aan wat de kindregelingen nu
ztJn.

Advies 9: geef aan dat binnen de woning ieder het recht houdt op een uitkering.

Advies 10: geef een overzicht van de huidige kindregelingen

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten en huidige WWB beleid Haarlem en ZandvooÉ

Aan de PooÉ Haarlem pag.8
Besteed bij de bemiddeling aandacht aan ervaring en opleidingsniveau. Niemand, ook de
samenleving niet, wordt beter van een "ingenieur op de tram". Geef aan dat de transitie in het sociaal
domein en de bezuinigingen in die zin wel kansen bieden op interessante banen/klussen.

3" bullit (pag. 8)
Geef concreet aan hoe die extra aandacht voor het oplopen van de jeugdwerkloosheid vorm krijgt.
Besteed ook hier een regel aan de specifieke positie van werkloze allochtone jongeren.

Advies 11: houd rekening bij bemiddeling met ervaring en opleidingsniveau.

Advies 12l. maak de extra aandacht concreet en m.n. voor allochtone jongeren.

Bemiddeling naar werk (pag. 9)
Verwijzing van klanten naar partners in het sociaal domein is prima, maar als het niet zonder
begeleiding lukt, zal begeleiding worden ingezet. Ontwikkel een klantvolgsysteem, zodat mensen niet
ongewild tussen de wal en het schip vallen.

Advies 13: ontwikkel een klantvolgsysteem voor mensen die worden venvezen naar paÉnerc in
het sociaal domein om indien nodig klanten te begeleiden naar werk binnen het sociaal
domein.

Regionale Werkgeversdienstverlening (pag. í0)
Hier wordt gesproken over investeringen in de aanpak om de regionale economie te stimuleren. Wij zij
zijn benieuwd op welke maatregelen wordt gedoeld en naar de effecten.

t
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Hoofdstuk 3 Doorgaan op de huidige koers

Doelstellingen en uitgangspunten Haarlem en ZandvooÉ (pag. 10 en 11)
Het lijkt ons goed en positief om een vorm van een beloningssysteem op te zetten voor die mensen
die heel zelfredzaam zich inzetten in het sociale domein in afirvachting van betaald werk. Te denken
valt aan het aanbieden van korte trainingen/opleidingen of een uitnodiging om deel te nemen aan een
conferentie of congres.

Advies 14: bedenk een beloningssysteem voor mensen zonder baan die zich inzetten binnen
het sociaal domein.

Hoofdstuk 4 Haarlem en Zandvoort 1 januari 20í5 gereed voor de invoering van de
Participatiewet

Bull i t  3 (pag. í3)
Hier staat o.a. dat formulieren en documenten aangepast moeten zijn. De Participatieraad biedt aan
actief mee te willen lezen om op die manier de leesbaarheid van het nieuwe materiaal te beoordelen

Advies 15: Leg formulieren en documenten bedoeld voor het publiek voor aan de
PaÉicipatieraad om de leesbaarheid te bevorderen.

Hoofdstuk 5 Nieuwe doelgroepen: Wajong en WSW

Toekomst scenario's Paswerk (pag.1 7)

Advies 16: betrek de PaÉicipatieraad bij de keuze tussen de verschillende scenario's met een
advies-aanvra

Hoofdstuk 6 werkplein Haarlem in het kader van de PaÉicipatiewet

Over de nieuwe inrichting van het werkplein Haarlem nemen wij de suggestie over van de voormalige
SoZaWe raad: richt een plaats in op het werkplein voor de cliëntenraad van het U\A/V, zodat die
makkelijk vindbaar en bereikbaar is voor cliënten. De gemeente Haarlem maakt op die manier
zichtbaar hoe belangrijk zij cliëntenparticipatie vindt.

Advies í8: geef de cliëntenraad een het Werkplein.

Hoofdstuk 7 Op weg naar werk

Social Return on investment (pag. 21)
Wat houdt de intensivering van de gemeente Haarlem in? In de nota werk zou dit nog ingevuld
worden.

Advies í9: geef invulling aan het instrument intensivering en leg dat ter advisering voor aan de
Participatieraad.

Instrumenten Participatie worden nader uitgewerkt, zodra wetgeving is vastgesteld

advies 20: wacht niet met uitwerking tot er meer bekend is: het gaat om trainingen, werken met
behoud van uitkering,loonkostensubsidies e.d. Voor meer info kan geïnformeerd worden bij
DiVoZa.

Hoofdstuk 8 Tegenprestatie

Er wordt aangegeven dat er geen verdringing van bestaand/regulier werk zal zijn. Wij zijn benieuwd

F



Fmm
naar de uitwerking hiervan. Omdat in deze periode waarin veel wordt bezuinigd, dit bijna
onvermijdelijk li jkt.

Advies 21= leg uitwerking, vermijden van verdringing van regulier werk voor aan de
Participatieraad ter adviserinq.

Hoofdstuk 9 IGT

De Participatieraad heeft begrepen dat de verschillende ICT systemen in Haarlem en Zandvoort
worden aangepast aan de nieuwe situatie. Het is vooralsnog niet de bedoeling om tot één ICT
systeem te komen.

Advies 22: een goede monitoring is van wezenlijk belang. In de toekomst is het wellicht
om naar één ICT svsteem te streven
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