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Onderwerp
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de gasten
welkom. Er zijn vier mensen afwezig.
Verordening en beleidsregels Sociaal Domein (bijlage)
Toelichting door Rob Kouwenhoven en Femke Nederstigt
De aanleiding om een nieuwe verordening met
beleidsregels te maken is de samenvoeging van de twee
gemeenten. Daarnaast heeft de centrale raad van beroep
een aantal uitspraken gedaan die in deze verordening
zijn rechtgetrokken. Voor Haarlemmermeer verandert er
weinig, voor H&S zijn er wel veranderingen, maar
allemaal in positieve zin.
Het uitgangspunt voor de nieuwe verordening is het
Haarlemmermeers model en het ruimhartige
minimabeleid van de gemeente Haarlemmermeer.
Participatiewet
In de beleidsregels voor de participatiewet zijn alleen
technische wijzigingen aangebracht (punten, comma’s en
af en toe een woordje)
Naast de bijgevoegde beleidsregels Participatiewet zijn
er twee afzonderlijke nota’s gemaakt die ook deel
uitmaken van de beleidsregels: nota Kindpakket en nota
collectieve zorgverzekering. In verband met de tijd
moesten deze nota’s eerder worden vastgesteld. De nota
collectieve zorgverzekering is ter informatie naar de
participatieraad verzonden omdat er ten opzichte van
vorig jaar niets is gewijzigd, de gemeentelijke bijdrage is
gelijk gebleven. De nota kindpakket (sociaal culturele
activiteiten voor kinderen) wordt nog nagezonden.
Maatschappelijke opvang
De gemeente Haarlem regelt als centrumgemeente de
Maatschappelijke opvang voor de OGGZ-doelgroep,
maar in de verordening Haarlemmermeer stond geen
verwijzing naar het beleid. Er is een verwijzing naar de
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verordening van Haarlem opgenomen. Voor de inwoners
verandert er niets.
De doelgroep voor maatschappelijke opvang is breder
dan de OGGZ-doelgroep. Voor de niet OOGZ-doelgroep
is de gemeente zelf verantwoordelijk en voert de
gemeente de opvang zelf uit. Voor deze niet OGGZdoelgroep was in de regels van de verordening niets over
een eigen bijdrage opgenomen, dit is in de nieuwe
beleidsregels wel opgenomen.
Vraag PR:
Voor uitgeprocedeerde vluchtelingen is maar op een paar
punten in Nederland opvang. De ervaring is dat deze
mensen als hete aardappels rond gaan.
Antwoord:
In deze beleidsregels betreft het de WMO. Het gaat hier
over mensen die begeleiding krijgen tot ze weer
zelfstandig kunnen wonen. Mensen die alleen
woningnood hebben, zoals uitgeprocedeerde
vluchtelingen behoren niet tot de doelgroep van de WMO
en vallen dus niet onder deze verordening.
Vraag PR:
Is de gemeente op de hoogte van het feit dat binnen
organisaties WMO gelden steeds vaker ingezet worden
voor participatiedoeleinden?
Antwoord: Dit is bij de inkoop bij een aantal partijen al
aan de orde geweest. De gemeente financiert alleen wat
bij de WMO thuishoort. Met aanbieders worden
kwartaalgesprekken gevoerd. Mocht blijken dat WMO
geld ingezet worden voor participatiedoeleinden dan zal
dat in deze gesprekken aan de orde komen.
Afwijzingsgrond
Als een maatwerkvoorziening al is aangeschaft voor de
melding is gedaan en als niet meer nagegaan kan
worden of de voorziening nodig was en als het
verwijtbaar is aan de inwoner dan wordt de aanvraag
afgewezen. Voorheen op grond van het algemene
afwijzingskader. Dat mag officieel niet, daarom is er een
afwijzingsgrond opgenomen in de beleidsregels.
Persoonsgebonden budget
Het betreft hier inhoudelijk geen wijziging. De hoogte van
het pgb werd voorheen opgenomen in het financieel
besluit dat door het college werd vastgesteld. Volgens
uitspraak van de rechtbank betreft het hier een
verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en moet dit
bedrag opgenomen worden in de verordening.
Eigen bijdrage
Hiervoor geldt hetzelfde als voor pgb.De eigen bijdrage
was opgenomen in het financieel besluit, maar is een
bevoegdheid van de gemeenteraad, dus moet
opgenomen worden in de verordening.
Bij het punt eigen bijdrage wmo via cak zijn wel een
aantal gronden toegevoegd waar geen eigen bijdrage
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voor geldt. Ook zijn voorzieningen in algemene ruimtes
toegevoegd. Dit betreft een verruiming voor de inwoners.
Er is nu nog een inkomensafhankelijk deel voor eigen
bijdrage, als men meer dan een bepaald bedrag verdient
is de eigen bijdrage hoger. Dit wil men gaan aanpassen
zodat voor iedereen een bedrag van 17,60 euro geldt.
2019 wordt hiervoor een overstapjaar.
Bij Zorg en zekerheid kun je in de Top verzekering de
eigen bijdrage terugvragen.
Jeugd
Het overzicht van vrij-toegankelijke zorg en individuele
voorzieningen is teruggebracht naar hoofdgroepen.
Beleidsregels Maatschappelijke opvang
Er zijn criteria toegevoegd om te kunnen afwegen
wanneer iemand tot de niet OGGZ-doelgroep (zie boven)
behoort.
Beleidsregels vervoerskosten
Momenteel krijgen mensen die geen gebruik kunnen
maken van de regiorijder een vervoersvergoeding via een
PGB. Dit stuit op uitvoeringsproblemen daarom is de
systematiek in de nieuwe beleidsregels aangepast. Men
krijgt een financiële vergoeding op basis van de
vervoersbehoefte. De vervoersbehoefte wordt vooraf in
kaart gebracht en is tussentijds aan te passen. Achteraf
hoeft er geen verantwoording te worden afgelegd. Er
wordt een maximaal aantal kilometers vergoed, tenzij
aantoonbaar is dat iemand een grotere vervoersbehoefte
heeft.
Beleidsregels persoonsgebonden budget
Een PGB wordt momenteel voor 5 jaar vastgesteld, maar
omdat er in de praktijk tussentijds vaak wijzigingen in de
situatie zijn wordt deze periode teruggebracht naar
maximaal 3 jaar.
Wanneer de ondersteuningsbehoefte niet verandert kan
er een PGB voor langere tijd afgegeven worden.
Beleidsregels sociaal medische kinderopvang
De regeling wordt uitgebreid. Als 1 van de ouders een
psychische beperking heeft en de andere ouder een
middeninkomen, en het kind heeft de opvang nodig, dan
wordt er niet op basis van inkomen vergoed
(draagkracht), maar dan wordt de systematiek
kinderopvangtoeslag gevolgd.
Inkomenstoeslag
De fout die nu gecorrigeerd gaat worden, wordt niet met
terugwerkende kracht gecorrigeerd.
De Participatieraad is van mening dat de fout met
terugwerkende kracht voor al degenen die het betreft
voor 2018 tot een tegemoetkoming zou moeten leiden.
Dat de gemeente een vergissing heeft begaan, mag die
inwoners niet treffen. Het gaat voor die mensen om een
substantieel bedrag van € 106. Ofwel ruim 30%.
Afgesproken wordt dat twee leden het advies op zullen
stellen. Die leden die nog signalen willen afgeven doen

Verslag van
Volgvel

Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 12 november 2018
4
dat uiterlijk vrijdag 16 november. Vervolgens wordt het
concept advies rondgestuurd naar de leden. De leden
kunnen dan uiterlijk 20 november reageren, zodat het
advies 21 november kan worden afgerond, zo nodig in
overleg met de voorzitter. Het stuk kan dan op 22
november naar het college verzonden worden.
2b

Concept verslag van 15 oktober 2018
Blz 9, 5.2b: : De gemeente krijgt niet over 4 jaar, maar
over 2 jaar een nieuwe ICT systeem.
Het verslag wordt vastgesteld.

3

Participatietrajecten
3.1. Bespreekpunten:
a. Verordening Participatieraad Haarlemmermeer
2019 (bijlage)
Besproken wordt de concept brief van het college als
antwoord op ons advies van 26 oktober 2018.
Geconcludeerd wordt dat niet tegemoet gekomen lijkt te
worden aan onze wensen.
Afgesproken wordt dat de voorzitter zich per mail tot de
twee betrokken wethouders zal wenden om onze
teleurstelling te uiten en te pleiten voor herziening. Zodat
deze reactie de volgende dag nog in het college kan
worden ingebracht.
b. Doelgroepenvervoer (bijlagen)
Sinds de laatste vergadering van de Participatieraad op
15 oktober is er geen bijeenkomst meer geweest. Tijdens
de laatste klankbordgroepvergadering zijn de
tevredenheidsonderzoeken besproken. Het
leerlingenvervoer ging heel goed, maar is iets gedaald
naar 90 procent op tijd rijden. De Regiorijder is hier
tevreden mee. De reden van het niet op tijd rijden is het
tekort aan chauffeurs, er zijn wel voldoende voertuigen.
Het is belangrijk dat zowel begeleiders als klanten altijd
hun klachten melden. Anders zijn de klachten niet
zichtbaar en kan er ook geen actie op worden
ondernomen. Klachten zijn dus formeel nodig, ook voor
de gemeente om de vervoerder aan te sturen.
Bij het indienen van een klacht bij de regiorijder (via
website) is het raadzaam om tegelijkertijd de klacht te
mailen naar
gemeentehaarlemmermeer@sociaaldomein.nl.
De Participatieraad is bereid om onderbouwend en
ondersteunend mee te denken over het regiovervoer. De
secretaris zal dit signaal afgeven bij de verantwoordelijk
beleidsadviseur.

Secretaris

c. Eenzaamheid (bijlage)
Bijgevoegd het projectplan “betrokken buurten”. Het plan
is reeds verspreid onder dorps- en wijkraden, De
Participatieraad hoeft hierin geen rol meer te vervullen.
d. Nota schaalsprong wonen (bijlage)
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen.
Secretaris
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4.

3.2. Stand van zaken
a. Ongevraagd advies personen met verward gedrag
Aansluitend aan de vergadering zou de delegatie een
gesprek hebben met de behandelend ambtenaar en
ervaringsdeskundigen waarin ook geïnformeerd zal
worden naar de stand van zaken over inzet Psycholance
in Haarlemmermeer. Helaas is de afspraak door de
Herstelacademie afgezegd. Er zal een nieuwe afspraak
gemaakt worden.
Ingekomen stukken en mededelingen
4.1. Ingekomen stukken
a. Brief aanbesteding hulpmiddelen
De secretaris zal navragen of het PvE ter
kennisname kan worden verstuurd aan de
PR.
b. Nota organisatievorm Meerteams sociaal
Domein
Voor kennisgeving aangenomen.
Op 13 november is er een grote bijeenkomst
van de Meerteams met de ketenpartners
over de toekomst van de Meerteams. Een lid
is hiervoor uitgenodigd en zal in de volgende
vergadering een terugkoppeling geven.
c.

Cijfers bijzondere bijstand
Strekking van de informatie is dat omvang
van de voorraad is toegenomen.
Al een paar jaar zijn er bij de afhandeling van
aanvragen voor bijzondere bijstand
veelvuldig grote en toenemende
achterstanden. De Participatieraad denkt
daarom dat er in organisatorische zin
maatregelen genomen moeten worden.
Hierover zal een passage worden
opgenomen in het advies op de beleidsregels
en de verordening sociaal domein 2019.

d. Consequenties uitspraak Centrale raad van
beroep inzake huishoudelijke hulp schoon en
leefbaar
De reactie van de gemeente is dat men eerst
wil kijken of men zich hierin herkent en dan
vervolgens zal kijken wat er mee gedaan zal
worden.
e. Nota gemeentelijke bijdrage collectieve
zorgverzekering
Voor kennisgeving aangenomen.
f.

Brief lokale inclusieagenda 2019
Voor kennisgeving aangenomen.

4.2 Terugkoppelingen
a. Terugkoppeling consultatie bereken uw recht
van 18 oktober

Secretaris
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Het is niet helemaal duidelijk welke consultatie
het betreft, De secretaris zal dit uitzoeken.
b. Terugkoppeling consultatie Handhaving en
naleving Wmo/Jeugdwet
Deze consultatie is niet doorgegaan en zal
verplaats worden.
5.

Participatiekalender
_

6.

Rondvraag
1. Gewezen wordt op het persbericht over de
opbrengst fraudebestrijdingen en de wethouder
die hier trots op is.
Er wordt een kanttekening geplaatst bij de
manier waarop de gemeente de fraude probeert
te bestrijden.
2. Naar aanleiding van het verslag van de vorige
vergadering (punt 3) geeft een lid aan dat
bedrijven wel mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt moeten aannemen vanuit een
quotum, maar de quotums zijn samengevoegd
(onderwijs, overheid en andere bedrijven)
waardoor het aantal makkelijker gehaald kan
worden.
Sluiting
Volgende vergadering 17 december.

7.

Actielijst
Volgnr

Onderwerp

Uitvoering

Planning

1.
(100918)

De Participatiewet werkt op aantal punten niet
goed vooral bij mensen met beperking richting
arbeidsmarkt.
Een lid zal een paar vragen formuleren over dit
onderwerp en deze per mail via de secretaris
voorleggen aan de andere leden, waarna de
vragen doorgeleid kunnen worden richting
gemeentelijke organisatie

lid

?

2.
(151018)

Navragen stand van zaken aanschaf psycolance
in Haarlemmermeer tijdens gesprek met
ambtenaar en ervaringsdeskundigen (november)

Delegatie personen
met verward gedrag

November 2018

3.
(151018)

Onderwerp eenzaamheid op agenda van
december zetten

secretaris

17 december 2018

4.
(121118)

De Participatieraad is bereid om onderbouwend
en ondersteunend mee te denken over het
regiovervoer. De secretaris zal dit signaal
afgeven bij de verantwoordelijk beleidsadviseur.

secretaris

November 2018
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De secretaris zal navragen of het PvE
aanbesteding hulpmiddelen ter kennisname kan
worden verstuurd aan de PR.

Secretaris

November 2018

