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VOORWOORD
Graag bieden wij u hierbij het jaarverslag 2017 van
de Participatieraad Haarlemmermeer aan.
We kunnen terugzien op een jaar waarin enthousiaste en betrokken mensen met elkaar het college van
Burgemeester en Wethouders hebben geadviseerd.
Daarbij probeerden we ook nieuwsgierig en actief
een zo goed mogelijk zicht te krijgen op de uitvoering van het beleid.
We stellen de samenwerking met het college en
de ambtenaren zeer op prijs en bedanken iedereen
voor de inzet en de inbreng.
Veel leesplezier en reacties zijn uiteraard welkom.
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1. PARTICIPATIERAAD
De Participatieraad is een onafhankelijk
adviesorgaan dat het college gevraagd en
ongevraagd integraal adviseert. De advisering
gaat daarbij over de vorming, de uitvoering, de
controle en de evaluatie van het gemeentelijk
beleid met betrekking tot de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de
Participatiewet.
In de Verordening Participatieraad gemeente
Haarlemmermeer 2015 zijn de taken en de
bevoegdheden van Participatieraad vastgelegd.
De Participatieraad bestaat uit een Beleidsvleugel,
een Praktijkvleugel en een onafhankelijk voorzitter.
De Beleidsvleugel en Praktijkvleugel hebben beiden
tien leden. De leden en voorzitter zijn benoemd
door het college. De leden kunnen afkomstig
zijn van professionele of belangenorganisaties,
ze nemen echter op individuele titel zitting in de
Participatieraad.
Als voorwaarde geldt dat zij onafhankelijk adviseren
en inwoner zijn van Haarlemmermeer.
De Beleidsvleugel heeft als hoofdtaak in nauwe
samenspraak met de Praktijkvleugel de advisering
op het beleid te verzorgen. De Praktijkvleugel houdt
contact met cliëntenraden, belangengroeperingen
en dorps-en wijkraden. Deze vleugel geeft inbreng
vanuit de praktijk en zorgt er mede voor dat
signalen of problemen in de Participatieraad naar
voren komen.
Beide vleugels hebben een vertegenwoordiging
vanuit verschillende beleidsterreinen en
aandachtsgebieden.
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1.1.

Beleidsterreinen en
aandachtsgebieden

Hieronder is een indeling van beleidsterreinen
en aandachtsgebieden van de Participatieraad
weergegeven. Aandachtsgebieden kunnen
overlappen.
Beleidsterreinen

Aandachtsgebieden

Wmo 2015

1. Kwetsbare ouderen en mensen
met een lichamelijke beperking
2. Mensen met een verstandelijke
beperking
3. Mensen met een psychiatrische
aandoening

Jeugdwet/passend onderwijs

4. Opgroeien en opvoeden
5. Passend onderwijs
6. Jeugdzorg

Participatiewet

7. Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (inclusief Wajongers – arbeidsmatige dagbesteding/beschut werken)
8. Mensen die inkomens ondersteuning nodig hebben en/of
financiële problemen hebben

Overkoepelend

9. Sociale samenhang (integratie,
eigen kracht, dorps- en wijkraden)
10.Informele zorg en cliëntonder
steuning (bijvoorbeeld mantel
zorgers of vrijwilligers)

2. TERUGBLIK 2017
2.1.

Vergaderingen

De Participatieraad vergaderde maandelijks met
uitzondering van het zomerreces.
Daarbij werd afwisselend vergaderd met zowel
de Beleids- als Praktijkvleugel en met alleen de
Beleidsvleugel.

Regelmatig hebben ambtenaren van de gemeente
bij de vergaderingen presentaties of uitleg over
onderwerpen gegeven. Op deze manier kon
de Participatieraad zich verdiepen in thema’s en
beoordelen waar advisering nodig was.
De Participatieraad heeft zich geïnformeerd en
georiënteerd op diverse onderwerpen in verband
met eventuele (toekomstige) advisering. Te weten:

Beleidsterreinen

Aandachtsgebieden

Wmo 2015

-

Regiorijder (WMO vervoer en leerlingenvervoer)
Werkwijze Meerteams
1 portaal voor crisissituaties
Eigen bijdrage WMO
Herstel en participatie psychische- en/of verslavingskwetsbare personen
(Herstelacademie)
Personen met verward gedrag: Advies Psycholance
Uitvoeringsplan personen met verward gedrag
Dementiemonitor Haarlemmermeer
Blijverslening
Beleidsregels toegang maatwerkvoorzieningen WMO
Lokale inclusie agenda
Folder PGB
Voucher hulp bij het huishouden

Jeugdwet/passend onderwijs

-

Inclusief Onderwijs en Verzuim
Inkoop Jeugdzorg
Passend onderwijs
Jeugd en GGZ

Participatiewet

-

Inburgering/ Wet Taaleis /Taalhuis
Werkwijze SDV (Sociale Dienstverlening)
Schuldhulpverlening (ook voor jongeren)
Armoede in Haarlemmermeer
Beleidsregels bestuurlijke boete
Inkomensondersteuning (Haarlemmermeer doet mee, PGB, voucher
huishoudelijke hulp, minimaregelingen)
Banenafspraak + (Registratie) werkzoekenden

Overkoepelend

-
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Ervaringsdeskundigheid
Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Respijtzorg
Mantelzorg
Privacy in het Sociaal Domein
Sociale kaart Haarlemmermeer
Transformeermonitor
Werkterrein rekenkamercommissie/Participatieraad
Gezondheidsbeleid
Alzheimer monitor
Beleidskader Opvang Wonen en Herstel ofwel Beschermd Wonen resp.
Wonen met zorg
Betrokkenheid bij regionaal beleid
Voorjaarsnota
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2.2.

beleidsvleugel en Praktijkvleugel

De Beleidsvleugel heeft zich primair gericht op de
advisering en de Praktijkvleugel op het inbrengen
van signalen uit de achterban. De samenwerking en
uitwerking tussen de vleugels werkte goed, waarbij
er soms overlap is in de activiteiten.
Bij de vergaderingen komen onderwerpen die
met de verschillende wetten samen hangen naar
voren. Bij de consultaties werden zowel leden van
de Beleidsvleugel als Praktijkvleugel betrokken.
Met de presentaties en notities van medewerkers
van de gemeente en van andere organisaties
werd bijgedragen aan een toename in kennis en
deskundigheid van de Participatieraad.

2.3.

Adviezen en consultaties
Participatieraad

De Participatieraad heeft zich ook in 2017
intensief ingezet bij de advisering op een aantal
beleidsonderwerpen in de verschillende stappen
van het beleidsproces: van ontwikkeling tot
evaluatie. Mede door goed gebruik van de
Participatiekalender was de Participatieraad goed
op de hoogte van de planning van de behandeling
van beleidsstukken. Hierdoor kon goed integraal
geadviseerd worden op het beleid.
Echter, sommige adviesaanvragen werden een paar
keer uitgesteld waardoor de adviesaanvragen niet
evenredig verdeeld waren over het jaar.
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In de meeste gevallen is er een consultatie vooraf
gegaan aan de advisering. Dit gebeurde met
subgroepen van de Participatieraad. Dit betekent
dat een kleiner aantal leden van zowel de Beleidsals de Praktijkvleugel op het raadhuis is uitgenodigd
om in een vroegtijdig stadium mee te denken over
beleidsvorming. Voordeel van deze werkwijze is dat
de Participatieraad tijdig werd betrokken bij het
onderwerp en goede inbreng kon hebben en dat
krachten verdeeld konden worden. Daarna volgde
de officiële advisering. De consultatiegroep bestaat
uit leden van verschillende aandachtsgebieden
waardoor integraal kan worden geadviseerd.
De invloed van de Participatieraad is bij een
consultatie minder zichtbaar, omdat dit vooraf gaat
aan de definitieve vaststelling van een nota of een
beleidsdocument. In sommige gevallen maakt
de gemeente in nota’s van B&W melding van de
inbreng van de Participatieraad.
In 2017 heeft het cliëntperspectief geleid tot het
uitbrengen van 5 ongevraagde adviezen.
In deze ongevraagde adviezen:
- adviseert de Participatieraad om bij het WMO
vervoer meer naar de persoonlijke
omstandigheden van de klant te kijken
(de gebruiker moet op veel zaken inleveren)
- adviseert de Participatieraad om
de laagdrempeligheid van de regeling
“Haarlemmermeer doet mee” te bevorderen en
de bijdrage te verhogen
- merkt de Participatieraad op in de
Voorjaarsrapportage de financiële vertaling van
diverse uitgebrachte adviezen in de begroting
mist.
- Adviseert de Participatieraad om zo spoedig
mogelijk over te gaan tot inzet van een
psycholance in Haarlemmermeer
- geeft de Participatieraad de noodzaak aan voor
het inrichten voor 1 portaal voor crisissituaties.

De adviezen, en de reacties van het college van
Burgemeester en Wethouders op de adviezen, zijn
terug te vinden op de website van de Participatieraad.

In onderstaande tabel is een opsomming gegeven
van de diverse adviezen.

Advies

Datum advies

Datum reactie

Gevraagd/
Ongevraagd

Tweede ongevraagd advies doelgroepenvervoer

09-01-2017

15-02-2017

Ongevraagd

Plan van aanpak verwarde personen

19-01-2017

14-02-2017

Ongevraagd

Regeling Haarlemmermeer doet mee

19-01-2017

16-02-2017

Ongevraagd

Visie en beleidsplan Wonen met Zorg

11-04-2017

17-06-2017

Gevraagd

Beleidsregels bestuurlijke boete gemeente Haarlemmermeer

21-04-2017

11-07-2017

Gevraagd

Schuldhulpverlening

01-06-2017

22-06-2017

Gevraagd

Ongevraagd advies op de Voorjaarsrapportage

03-07-2017

25-07-2017

Ongevraagd

Transformeermonitor 2016

18-07-2017

19-10-2017

Gevraagd

Ongevraagd advies Psycholance

28-09-2017

14-02-2018

Ongevraagd

Opvang, wonen en Herstel

Juli 2016

24-11-2017

Gevraagd

Ongevraagd advies 1 portaal voor crisissituaties

20-11-2017

13-03-2018

Ongevraagd

Beleidsregels Sociaal Domein

07-12-2017

14-02-2018

Gevraagd

Lokaal gezondheidsbeleid

19-12-2017

22-03-2018

Gevraagd

2.4.

Overige activiteiten

De Participatieraad is met verschillende activiteiten
in en buiten de gemeente Haarlemmermeer aan
de slag geweest. Daarbij kan gedacht worden
aan deelname aan diverse bijeenkomsten zoals
de uitwisselingsbijeenkomst Herstelacademie,
Bijeenkomst over ervaringsdeskundigheid,
Bijeenkomst Humanitas over armoede in
Haarlemmermeer, netwerkbijeenkomst “Samen voor
minima”, minisymposium Taalhuis, werkconferentie
crowdfunding ICT4handicap, marktconsultatie
aanbesteding Jeugd, congres samenwerking Wijken Jeugdteams, werkbezoek respijthuis Alkmaar,
werkconferentie dementie, congres gelijk=gelijk en
masterclass De participatiewet.

De Participatieraad heeft op verschillende andere
manieren geadviseerd over bijvoorbeeld de inhoud
en werking van aanvraagformulieren door online
testen, het toetsen van begrijpelijkheid en inhoud
van brieven voor inwoners en het testen van de
sociale kaart van Haarlemmermeer.
We hebben dit jaar de samenwerking met de
WMO- raad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude
opgestart. We wisselen uitgebrachte adviezen uit.
We bereiden ons voor op de fusie van beide raden
per 1 januari 2019.

De voorzitter van de Participatieraad neemt de
leiding in het organiseren van thema overleggen
met voorzitters van andere adviesraden van
gemeenten uit de regio’s A&M en ZKL.
Dit overleg is in 2017 twee keer georganiseerd. Het
levert informatie op over de onderwerpen die bij de
verschillende raden spelen en biedt de mogelijkheid
om op bepaalde onderwerpen gezamenlijk in te
spelen.
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4. CONCLUSIE
De Participatieraad heeft zich intensief ingezet
in 2017. En is redelijk tevreden over wat zij in
2017 heeft bereikt; zeker 80% van onze inbreng is
overgenomen. Het was een bevlogen jaar, waarin
belangrijke onderwerpen aan bod zijn gekomen.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
onze adviezen serieus afgewogen. Waarvoor onze
hartelijke dank.
We hebben ons helaas niet gehoord gevoeld bij
onze adviezen over belangrijke onderwerpen als
Doelgroepenvervoer, Wonen met Zorg en
Één Portaal voor Crisis situaties, desalniettemin
zullen wij in 2018 met passie ons werk blijven doen
vanuit de gedachte “De inwoner centraal”.
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5. CONTACT
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de
samenstelling van de Participatieraad, de
adviezen die wij in 2017 hebben uitgebracht en
de antwoorden van het college op deze adviezen,
de agenda’s en verslagen van vergaderingen en
de aandachtsgebieden verwijzen wij u naar onze
website www.particpatieraadhaarlemmermeer.nl.
Hier kunt u, indien gewenst, ook een signaal
achterlaten. Natuurlijk kunt u onze ambtelijk
secretaris Ineke van Dijk ook mailen of bellen.
Website: www.participatieraadhaarlemmermeer.nl
e-mail:

Participatieraad@haarlemmermeer.nl

Telefoon: 0900-1852
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