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1. Opening en welkom door voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de
gastspreker mevr. Beneker.
2. Presentatie Participatiewet

Mevr. Beneker geeft een heldere uitleg over de Participatiewet die per 1 januari 2015 is
ingegaan. De presentatie is uitgedeeld als hand-out tijdens de vergadering en zit ook als
bijlage bij dit verslag. Hieronder een aantal vragen en opmerkingen die behandeld zijn tijdens
de presentatie.
• Het Sociaal Domein omvat de Participatiewet, de nieuwe Wmo en de Jeugdwet.
• De WAJONG wordt uitgevoerd door het UWV en is vanaf 1 januari 2015 alleen nog
voor mensen die blijvend geen enkel vermogen tot het verrichten van arbeid hebben.
• De groep mensen die voorheen een WAJONG uitkering ontvingen en met enig
vermogen tot arbeid is met ingang van 1 januari 2015 overgeheveld naar de
Participatiewet ( uitvoering door de gemeenten).
• Bij de berekening van de kostendelersnorm wordt het PGB niet meegeteld. Volgens
Imca gebeurt dit wel. Friso verzoekt haar dit op papier te zetten zodat het onderzocht
kan worden.
• Voorheen werd vooral ingezet op de bemiddeling naar werk van kansrijke
bijstandsgerechtigden, met de invoering van de Participatiewet kan dit meer, deze
beoogt namelijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn.
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De gemeenten Haarlem en Zandvoort werken samen met vaste re-integratiepartners;
Paswerk, Pasmatch en Agros. Er vindt regelmatig overleg plaats over o.a de in- en
uitstroom, de banen die aangeboden worden en hoe het met de mensen gaat.
Er zijn verschillende instrumenten om zoveel mogelijk maatwerk bij re-integratie toe
te kunnen passen, vooral bestemd voor de nieuwe doelgroepen die overkomen. Zoals
loonkostensubsidie en beschut werken. Het zijn wel financieel risicovolle instrumenten
voor gemeenten, het is vooraf moeilijk in te schatten hoeveel er van gebruik gemaakt
zal worden.
Dit jaar starten verschillende pilots, zie hiervoor het uitvoeringsprogramma. Het is
een manier voor de gemeente om ervaring op te doe met de toeleiding naar arbeid
van de diverse (nieuwe) doelgroepen.
Ondanks dat de gemeenten nieuwe doelgroepen erbij gekregen hebben met de
invoering van de Participatiewet, krimpt het re-integratiebudget aanzienlijk de
komende jaren. Ook moet uit dit zelfde budget de Sociale Werkplaatslonen betaald
worden.
Er wordt opgemerkt dat gezien de hoge re-integratiekosten het onvoorwaardelijk
basisinkomen een goed alternatief zou kunnen zijn. Maar zowel in Haarlem als in
Zandvoort wordt de invoering van een dergelijk inkomen nietoverwogen.
Bij de garantiebanen vindt er, ten behoeve van de gemeente, op de werkplek een
loonwaardebepaling plaats door het UWV. Er wordt zorgvuldig gemeten wat een
persoon aankan qua werkdruk, soort werk etc. De meting wordt periodiek herhaald.
Met jongeren onder de 27 die zich melden op het Werkplein wordt meteen een
gesprek gevoerd om te bepalen wat hun mogelijkheden zijn.
Het Werkbedrijf is een regionale samenwerking tussen gemeenten, werkgevers,
werknemers én het UWV. ( In de presentatie staat het UWV ten onrechte niet
vermeld.)

Mevr. Beneker wordt bedankt voor haar toelichting op de Participatiewet, over een aantal
maanden zal zij opnieuw in de vergadering komen met een evaluatie en resultaten van de
diverse pilots.
3. Verslag 25 augustus 2015

Jaap meldt dat zijn voorletters J.E. zijn, Saskia past dit aan. In het verslag zelf zullen voortaan
de voornamen vermeld worden.
Jaap en Carla zijn bezig met de Facebookpagina en het Twitteraccount, gekozen is voor
@ASDZandvoort. (ASD=Adviesraad Sociaal Domein). Beide social media worden gebruikt
voor het aankondigen van bijvoorbeeld de vergaderingen. Verslagen komen er niet op maar
wel kan er doorgelinkt worden naar de webpagina van de Adviesraad Zandvoort.
Friso heeft deze week overleg met de wethouder, hij zal dan ook een eigen website voor de
Adviesraad bespreken.

4. Terugkoppeling klankbordgroep Wmo- en doelgroepenvervoer
Jan is namens de Adviesraad bij dit overleg aanwezig geweest. Doel van de bijeenkomst was de
verschillende Wmo- en Adviesraden te informeren over wat er tot nu toe is geregeld en wat er nog
staat te gebeuren.
In het kort komt het er op neer dat het vervoer op dit moment erg versplinterd is en uitgevoerd
wordt door verschillende vervoerders. Het idee is om te komen tot één centraal punt van waaruit het
vervoer gecoördineerd en uitgevoerd gaat worden. Binnenkort start de aanbestedingsprocedure.
Het komende jaar zullen er geregeld klankbordgroepbijeenkomsten georganiseerd worden waarin de
diverse raden geïnformeerd worden over de voortgang. Vanuit de organisatie is verzocht dat minstens
twee leden per adviesraad deelnemen. Martine wil graag aansluiten maar omdat de bijeenkomsten
overdag zijn kan zijn helaas niet deelnemen. Saskia zal contact opnemen met de werkgroep vervoer
van de Participatieraad Haarlem over een vorm van samenwerking.

5. Stand van zaken klanttevredenheidsonderzoek Wmo en SoZaWe
Elk jaar vindt er middels een enquête een onderzoek plaats naar de klanttevredenheid van mensen
die gebruik maken van de Wmo-voorziening. Dit jaar wordt voor het eerst een rondetafelgesprek
gevoerd met mensen die een voorziening aangevraagd hebben en wel of niet hebben gekregen. Imca
en Jan zijn namens de Adviesraad Zandvoort bij deze gesprekken aanwezig. Tijdens het
voorbereidende overleg heeft Imca gemeld aan de Haarlemse ambtenaar die verantwoordelijk is voor
het onderzoek dat de gekozen locatie, de Blauwe Tram, niet erg geschikt is voor een dergelijke
bijeenkomst. Helaas was het niet meer mogelijk uit te wijken naar het Pluspunt.
In Haarlem worden ook dezelfde rondetafelgesprekken gevoerd, Imca en Jan zullen een gedeelte van
deze gesprekken bijwonen zodat zij een idee krijgen wat er in Zandvoort van hen verwacht wordt. In
de volgende vergadering zullen Imca en Jan terugkoppelen hoe het gesprek in Zandvoort is verlopen.
De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil ook rondetafelgesprekken gaan voeren, maar
hiervoor zijn de voorbereidingen nog bezig. Imca sluit namens de Adviesraad aan bij de werkgroep.

6. Stand van zaken adviesvraag beleidsplan Schulddienstverlening en strategisch

bedrijfsplan Scoiale Zaken en Werkgelegenheid
Het beleidsplan Schulddienstverlening is nog steeds niet gereed, het is niet bekend wanneer dit wel
het geval is.
Er is ook een nieuw strategisch bedrijfsplan Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de maak. Ook dit
stuk zal ter advisering voorgelegd worden aan de Adviesraad Zandvoort. In de volgende vergadering
van de Participatieraad Haarlem wordt een toelichting gegeven op de nota. Simone en Jaap gaan naar
deze vergadering. Mogelijk komt deze toelichting op de volgende vergadering in Zandvoort.

7. Cursusmiddag
De cursus staat nog steeds gepland voor zaterdag 7 november van 13.00 tot 17.00. De cursus zal
vanwege een te hoge offerte niet gegeven worden door Stimulansz/Clip. Saskia is op dit moment

bezig met een goedkoper, gelijkwaardig alternatief. We zullen de middag beginnen met een
eenvoudige broodmaaltijd. Ideeën hiervoor en dieetwensen graag mailen naar Saskia.

8. Rondvraag en sluiting
Ton vraagt hoe het staat met het bereik van het minimabeleid in Zandvoort. Saskia vraagt dit na.
Verder verwijst hij nog naar een stuk over onafhankelijke cliëntondersteuning. Friso verzoekt hem de
relevante stukken per mail te sturen.
Jan meldt dat hij zich aangemeld heeft voor de regionale netwerkbijeenkomst op 29 oktober in de
Philharmonie in Haarlem. Jaap en Friso melden zich ook aan. Op de 27e is er een bijeenkomst voor
Adviesraden georganiseerd door het programma AVI, hierbij is Friso namens Zandvoort aanwezig.
Anand vraagt of de adviesraad ook gaat over het Holebi (homo-lesbi en bisexueel)beleid. Volgens
Saskia is dit wel het geval. Zij zal navragen of in Zandvoort de vlag gehesen wordt op 10 oktober.
Zijn tweede vraag is of de Adviesraad een keer de discussie aan kan gaan over het onvoorwaardelijk
basisinkomen. Afgesproken wordt dat Anand eerst een stuk voorbereid waarin hij dieper op het
onderwerp ingaat. ( Wat wordt er precies mee bedoelt, op wie heeft het betrekking, voor en tegen,
financiële consequenties etc.) Jaap wil hier graag aan meewerken.
Martine vraagt om een overzicht van de vergaderdata. Saskia zal dit zo snel mogelijk opstellen en
verspreiden.
Jaap meldt dat hij het Haarlemse Kansenfestival heeft bezocht, een evenement dat werkzoekende en
organisaties bij elkaar bracht. Hij vond het een erg goed initiatief wellicht ook een idee voor
Zandvoort.

Er zijn verder geen vragen, de voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun inzet
ook buiten de vergaderingen om en sluit de vergadering.

Volgende vergadering: dinsdag 20 oktober 19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: het Pluspunt Zandvoort
Actielijst
datum
09-2015/1
09-2015/2
09-2015/3

actie
Facebookpagina en Twitteraccount
Informeren naar gebruik minimabeleid Zandvoort
Voorbereiden discussie basisinkomen

wie
Jaap en Carla
Saskia
Anand en Jaap

gereed
oktober
oktober
tzt

