
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met het antwoord aan de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) op
het Advies over Dialoog en Binding.

2. Het college neemt het idee van de SAMS over voor een prijsvraag Samen Wonen Samen Leven en
laat dit (voorlopig eenmalig) organiseren.

3. Het college verzoekt de SAMS te adviseren hoe de participatie van allochtonen op wijkniveau
verbeterd kan worden gerelateerd aan de praktijksituatie in Schalkwijk en Oost.

4. Het college verzoekt de SAMS te onderzoeken hoe allochtone burgers in Schalkwijk aankijken
tegen de jeugdproblematiek en vervolgens te adviseren over de inspanningen die nodig zijn om de
achterstand van allochtone jongeren te verminderen.

5. Het college verzoekt de SAMS een ronde tafelgesprek te houden over het verloop van integratie in
Haarlem.

6. Het college stuurt aan de SAMS in de loop van 2008 een nieuw overzicht van onderwerpen
waarover advies aan de SAMS wordt gevraagd.

7. De kosten voor de organisatie van de prijsvraag ad€3.000,- kunnen ten laste worden gebracht van
productnummer 040501/2007. De kosten van de prijsvraag ad€ 5.000,- kunnen ten laste worden
gebracht van productnummer 04.02.07/kabelgelden 2008 m.b.t. onderbesteding 2006 / 2007 met de
kanttekening dat de raad nog wel moet instemmen met de besteding van de kabelgelden.

8. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

9. Het college stuurt het besluit ter bespreking aan de commissie Samenleving
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Dialoog en Binding in Haarlem.
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Bestuurlijke context

Op 4 oktober 2006 heeft de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) aan het college het
(gevraagde) advies uitgebracht ‘Dialoog en Binding in Haarlem. Een advies aan het Haarlemse 
gemeentebestuur.’ 
In het ‘Antwoord op advies Dialoog en Binding in Haarlem’ formuleert het college de reactie op dit 
advies.

Commisieparagraaf:

Gezien het belang en de veelomvattendheid van het onderwerp hecht het college eraan om de mening
van de commissie te horen. Het college wil vernemen of men het eens is met het antwoord en of er
nog suggesties zijn voor de inzet om Dialoog en Binding in de toekomst in onze stad te stimuleren.
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Geachte leden van de SAMS,

In de eerste plaats willen wij u hartelijk danken voor uw advies ‘Dialoog en 
Binding in Haarlem’ dat wij in oktober 2006 van u hebben ontvangen. In deze
reactie geven wij eerst een algemeen beeld over ontwikkelingen in onze stad om
vervolgens in te gaan op een aantal specifieke aspecten: wijkinzet, activiteiten
Schalkwijk, onderwijs en arbeid, bestrijding schooluitval, religie en lokale
samenleving, Haarlemse initiatieven, prijsvraag Samen Wonen Samen Leven,
allochtone rolmodellen en inzet in de toekomst

Algemeen
In de agenda Dialoog en Binding (november 2005) hebben wij een tweezijdig beeld
van Haarlem geschetst. Enerzijds is Haarlem een rustige stad, met een goed
ontwikkeld maatschappelijk middenveld dat goede initiatieven ontwikkelt om de
dialoog tussen bevolkingsgroepen te stimuleren. Anderzijds leven burgers, groepen
en culturen langs elkaar heen. Er is in toenemende mate sprake van
onverschilligheid dan van interesse.
Dit beeld gaat nog steeds op. Naast een rijke sociale infrastructuur en goede sociale
verhoudingen werd Haarlem deze zomer geconfronteerd met vernielingen bij
verschillende moskeeën en een poging tot brandstichting. Veel Haarlemmers maken
zich hier terecht zorgen om. Op zaterdag 26 augustus  is onder het motto ‘Haarlem 
blijf(t) tolerant!‘ door vele organisaties en burgers uit Haarlem opgeroepen tot 
tolerantie.
De Agenda Dialoog en Binding bestrijkt een breed terrein dat met veel aspecten van
het samen leven in onze stad te maken heeft. Dit blijkt ook uit het brede en
omvangrijke advies dat wij van u hebben ontvangen.
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In het algemeen kunnen we stellen dat wij ons herkennen in veel zaken die u in het
advies noemt. Veel zaken zijn voorbereid of inmiddels in gang gezet. Wij hebben
een start gemaakt met een nieuwe wijkaanpak. In vijf wijken zijn pilots gestart.
Daarnaast is recent het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs, waarin partijen die
zich bezighouden met de aansluiting onderwijs en arbeidmarkt samenwerken,
opgericht. In september is een conferentie gehouden over religie en lokale
samenleving georganiseerd door het Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de
Stad en de Raad van Religies Haarlem. In de stad worden door
bewonersinitiatieven tal van activiteiten ondernomen die de onderlinge binding in
de stad bevorderen.
Voor ons is het werken aan het uitgangspunt van Allemaal Haarlemmers, het
‘samen wonen, samen werken en samen leven’ in onze stad een belangrijke
uitdaging die constant onze aandacht vraagt.

Wijkinzet
In het coalitieakkoord 2006–2010 zijn afspraken gemaakt over aanscherping van
het wijkgericht werken waarmee een nieuwe impuls gegeven wordt aan de
versterking van de betrokkenheid, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid van
bewoners voor hun directe woon- en leefomgeving. Centraal element in de
vernieuwde wijkaanpak is het werken met wijkcontracten. De essentie van een
wijkcontract is dat daarin een verbinding tot stand gebracht wordt tussen
bewonerswensen en het aanbod vanuit de gemeentelijke organisatie en partners die
in het wijkgerichte werk actief zijn. Als start voor de vernieuwde wijkaanpak
hebben wij in elk stadsdeel een wijk geselecteerd die als pilot fungeert voor de
nieuwe wijkaanpak. Hierbij is gekozen voor een bottom-up benadering. De ervaren
problemen en gewenste oplossingen in de wijken zijn het uitgangspunt. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van bewonersenquêtes. Gekozen is voor de wijken
Delftwijk/Waterbuurt in Haarlem Noord, de Leidsebuurt in Haarlem Zuid West, de
Boerhaavewijk in Schalkwijk, de Vijfhoek & Heiligelanden in de Binnenstad en de
Amsterdamse buurten in Haarlem Oost.
De respons op de inmiddels afgenomen bewonersenquêtes is goed. In alle
pilotwijken zijn bewonersavonden gehouden. Inmiddels zijn met alle vijf de wijken
wijkcontracten afgesloten waarin afspraken staan over hoe alle betrokken
organisaties en bewoners samen de wijk leefbaarder kunnen maken. Hiermee wordt
de sociale cohesie verhoogd op basis van de wensen van de bewoners zelf.
Ondanks de positieve reacties uit de wijken merken we dat de deelname van nieuwe
Haarlemmers, waaronder allochtone buurtbewoners, nog te wensen overlaat. Bij de
opzet van projecten in de Boerhaavewijk en de Amsterdamse buurten wordt extra
ondersteuning ingezet voor het betrekken van nieuw kader.
In uw advies adviseert u ons om extra in te zetten op het bevorderen van sociale
structuur en bepleit u extra aandacht en ondersteuning voor wijken waar de
samenstelling snel ‘verkleurt’. Wij delen uw invalshoek en werken hier ook aan en
willen kiezen voor praktische invullingen. Daarom verzoeken wij u om in gesprek te
gaan met verschillende bevolkingsgroepen en hun organisaties in Schalkwijk en
Oost. Graag willen wij weten wat zij ons aanraden om de participatie van
allochtone bewonersgroepen in het wijkgericht werken te vergroten: hoe is de kloof
te overbruggen die er nu bij participatie bij allochtone inwoners lijkt te bestaan en
wat zien allochtone organisaties als hun eigen rol in het betrekken van hun
achterban.
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Actiepunten Schalkwijk
In het advies bepleit u extra inspanningen om de achterstand van allochtone
jongeren en vooral van Marokkaanse jongens op het gebied van onderwijs en arbeid
te verbeteren. Ook bepleit u meer inzet voor jongeren en het betrekken van jongeren
bij buurtinitiatieven. Op 20 september jl. heeft wethouder Maarten Divendal in een
brief aan de voorzitter en leden van de raadscommissie Samenleving een overzicht
gegeven van een aantal actiepunten in dit kader die thans of binnenkort worden
uitgevoerd. De brief is als bijlage toegevoegd. Daarnaast loopt er een initiatief van
de gemeente in samenwerking met de Kamer van Koophandel om tot een actiever
arbeidsmarktbeleid in Schalkwijk te komen en startende ondernemers te
ondersteunen.
Naast de inzet zoals wij hier beschrijven zijn wij benieuwd naar wat allochtone
Haarlemmers zelf denken over de jeugdproblematiek. Ook hier geldt dat wij op
zoek zijn naar praktische invalshoeken. Wij verzoeken u te onderzoeken hoe
allochtone burgers in Schalkwijk aankijken tegen de jeugdproblematiek en ons
vervolgens te adviseren over de inspanningen die nodig zijn om de achterstand van
allochtone jongeren te verminderen.

Onderwijs en arbeid
Recent is het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs opgericht. In dit platform
werken partijen samen die zich bezighouden met onderwijs en arbeidsmarkt.
Aanleiding tot het oprichten van dit platform is de wens om te investeren in een
betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de wens tot het instellen van
een stagemakelaar en de wens te komen tot uitvoering van de economische agenda.
In het platform geven partijen uitvoering aan hun ambities. Het platform is een
publiek-private samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven en de
onderwijsinstellingen Nova College (MBO), Dunamare (VMBO) en Inholland
(HBO).
Concreet gaat het om het inzetten van acties om de werkloosheid terug te dringen,
zorg dragen voor adequate personeelsvoorzieningen en goede opleidingen die
aansluiten bij de arbeidsmarkt. Het eerste jaar zal de aandacht vooral uitgaan naar
het realiseren van voldoende stageplaatsen in het beroepsonderwijs, het voorkomen
van voortijdige schooluitval en de aanpak van jeugdwerkloosheid. Het platform
fungeert als aanjager. De uitvoering van de projecten ligt bij de deelnemende
partijen. Jan Bodewes is aangesteld als programmamanager en fungeert als
aanspreekpunt.

Bestrijding schooluitval
In het advies noemt u het belang van het tegengaan van voortijdig schoolverlaten.
Wij onderschrijven het belang hiervan. Diverse partijen in Haarlem leveren
gezamenlijk een bijdrage aan de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten.
Jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud die wonen in Haarlem en omgeving kunnen
met vragen over opleiding en werk voor advies terecht bij het Jongerenloket
Haarlem. Het loket geeft antwoord op vragen bij het zoeken naar een opleiding of
hulp bij het solliciteren naar een baan of werk-leerbaan.
Het Jongerenloket is een samenwerking tussen de gemeente Haarlem, het Centrum
voor Werk en Inkomen (CWI), het Nova College, het RBO (uitvoerder van de
RMC-functie voor tegengaan voortijdig schoolverlaten), het MKB, Bureau
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Jeugdzorg en het VMBO in Zuid Kennemerland. In het loket participeert ook het
RMC, het Regionaal Meld- en Coördinatie functie voortijdige schooluitval. Alle
voortijdige schooluitvallers worden door het RMC geregistreerd. Trajectbegeleiders
proberen deze doelgroep terug te laten keren naar een opleiding of ze te bemiddelen
naar werk met als het mogelijk is een scholingscomponent.
Naast een curatieve inzet heeft Haarlem een actief preventief beleid. In het PIAS
(Project Integrale Aanpak Schooluitval) werken organisaties zoals het Bureau
Jeugdzorg, de gemeentelijke afdeling leerplicht, Bureau Jeugdzorg en de scholen
voor voortgezet onderwijs samen om de schooluitval tegen te gaan. Als een
probleem de competentie van de school overstijgt schakelt de zorgcoördinator van
de school het PIAS-team in of meldt de leerling direct aan voor hulpverlening. Op
VMBO & Praktijkscholen en enkele scholen voor voortgezet onderwijs functioneert
een Pias-team waarin probleemleerlingen worden besproken en kunnen worden
doorverwezen naar hulpverlenende instanties.
Ook kunnen leerlingen kortdurend worden geplaatst in onderwijstrajecten waarin
hulp en onderwijs wordt gecombineerd.
De Vrijwilligerscentrale coördineert met een project waarin de scholen voor
voortgezet onderwijs, bedrijven en organisaties participeren met als doel het
organiseren van maatschappelijke stages. De gemeente Haarlem heeft hiervoor een
tijdelijke financiële bijdrage beschikbaar gesteld.
Naast het aanleren van sociale vaardigheden zal dit kunnen leiden tot een meer
overwogen beroepskeuze.

Religie en lokale samenleving
Aan het Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad hadden wij gevraagd om
(in het kader van de Agenda Dialoog en Binding) een conferentie te houden over
‘religie en lokale samenleving’. Stem in de Stad heeft een afdeling Multireligieus 
Haarlem die zich richt op het stimuleren van de dialoog tussen de verschillende
godsdiensten, op het bevorderen van de kennis van elkaars religie, cultuur en
sociale achtergronden en het verbeteren van de maatschappelijke verhoudingen
tussen autochtone en allochtone Nederlanders. Op initiatief van Stem in de Stad is
in onze stad een Raad van Religies Haarlem (RvRH) opgericht waarin de zes
wereldreligies vertegenwoordigd zijn. De Raad komt zeswekelijks bij elkaar. De
ontmoeting staat centraal en zaken die de stad aangaan worden besproken.
De conferentie ‘de dubbelzinnigheid van (de) religie over geloven in de stad van de
toekomst’,  georganiseerd door Stem in de Stad en de Raad van Religies, is 
gehouden op 29 september 2007. De Islamitische Raad Haarlem heeft tijdens de
vastentijd een Iftar-bijeenkomst gehouden waarin naast dat een maaltijd
aangeboden werd ook ingegaan werd op de rol van moslimorganisaties in de
Haarlemse samenleving.

Haarlemse initiatieven
In Haarlem zijn vanuit het maatschappelijk middenveld verschillende initiatieven
genomen die bijdragen aan de sociale cohesie in onze stad en die als inzet hebben
om verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen.
Door de Stichting en Werkgroep Multicultureel Schalkwijk (MCS), een
vrijwilligersorganisatie bestaande uit bewoners van het stadsdeel Schalkwijk, zijn
de afgelopen jaren verschillende spraakmakende activiteiten georganiseerd
waaronder het wijkfestival Swingend Schalkwijk. Met het project De Haven is
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MCS bezig een actief netwerk op te zetten van zo veel mogelijk
vrijwilligersorganisaties in Schalkwijk. Dit netwerk zal niet alleen met elkaar op
bestuurlijk niveau overleggen, maar vooral gericht zijn op het samen uitvoeren van
activiteiten voor álle inwoners van Schalkwijk. MCS streeft naar het realiseren van
een interculturele ontmoetingsruimte waar alle Schalkwijkers zich welkom voelen.
Het college ondersteunt dit initiatief van harte en zal waar mogelijk een bijdrage
leveren.
In het Rozenprieel is afgelopen mei voor de tweede maal het ‘Overal in de Roos 
festival’ gehouden. Het festival ‘Overal in de Roos’ is een productie van de
informele bewonersorganisatie en behelste een uitgebreid en gevarieerd programma
verdeeld over tal van locaties in de wijk.
Op donderdag 14 december 2006 werd in Haarlem de eerste Dag van de Dialoog
gehouden. Verspreid door de stad zetten maatschappelijke organisaties,
buurthuizen, bedrijven, winkels, culturele instellingen, café’s en scholen tafels neer 
op hun eigen locatie, waaraan inwoners van Haarlem met elkaar in gesprek gingen
over het thema ‘Erbij horen’. Op 22 november vond in Haarlem opnieuw een Dag
van de Dialoog plaats waar mensen in kleine groepjes met elkaar in gesprek gingen
op locaties verdeeld over de stad.
Na een geslaagde Marokkoweek in 2005 hebben de Haarlemse Marokkaanse
organisaties in Haarlem, verenigd in de SMOH (Samenwerkende Marokkaanse
Organisaties in Haarlem) besloten in 2007 een vervolg te geven aan dit bijzondere
evenement. In november organiseert de SMOH de ‘Marokkoweek 2007 voor 
cultuur en binding’. De SMOH wil de Haarlemmers in de gelegenheid stellen om 
kennis te maken met een aantal facetten van de Marokkaanse cultuur. Daarnaast wil
de SMOH bewoners van Haarlem in contact brengen met elkaar door dit
evenement. De SMOH organiseert in de Marokkoweek onder meer een stadsdiner
en een cultureel programma.

Prijsvraag Samen Wonen Samen Leven
In het advies stelt u voor om in Haarlem een prijsvraag te organiseren waarbij
inwoners en/of maatschappelijke organisaties in Haarlem een idee of initiatief
bedenken die voor het bevorderen van dialoog en binding in onze stad. Het meest
haalbare idee zou dan beloond moeten worden met een geldbedrag voor het
verwezenlijken van dit plan. U biedt aan om de selectie van de prijswinnaar op u te
nemen. Wij nemen dit voorstel over en zullen dit verder uitwerken. Bij de uitvoering
van de organisatie van een prijsvraag ‘Allemaal Haarlemmers, samen wonen, 
samen leven en samen werken in Haarlem’ wordt uw adviesraad betrokken. De 
prijsvraag wordt in principe eenmalig georganiseerd. Na afloop willen we graag aan
de hand van een evaluatie van het verloop van de prijsvraag kijken of dit wel of niet
herhaald zal worden.

Allochtone rolmodellen
Wij delen de mening van uw adviesraad dat het belangrijk is succesvolle allochtone
burgers publiekelijk te waarderen. Dit sluit aan bij onze huidige handelswijze. Wij
ontwikkelen hier geen specifiek beleid voor, maar zorgen dat bij onze
communicatie naar buiten voorbeelden van succesvol allochtone burgers voor het
voetlicht komen.
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Inzet in de toekomst?
We continueren het ingezette beleid en blijven investeren in de uitgangspunten van
Allemaal Haarlemmers het ‘samen wonen, samen leven en samen werken’ en de 
Agenda Dialoog en Binding. In het coalitieakkoord stelden we al dat we
onverminderd door gaan in de richting die met het beleid Allemaal Haarlemmers is
gekozen, met inzet van het inburgeringsbeleid, zelforganisaties en Dialoog en
Binding.
Door uw adviesraad is, samen met het Haarlems Migranten Platform, aan ons een
advies over inzet rond Allemaal Haarlemmers op het terrein van de Wmo
uitgebracht. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het beleidsplan Wmo. Wij
hebben met belangstelling kennis genomen van uw advies en houden hiermee
zoveel mogelijk rekening in de vorming van de plannen. Wanneer er een openbare
versie van het beleidsplan Wmo beschikbaar is, zullen wij inhoudelijk en
gemotiveerd op uw advies ingaan. De Wmo-raad die kortgeleden is geïnstalleerd is
breed samengesteld. Wij roepen u op waar mogelijk samen te werken met de Wmo-
raad en te bezien waar synergie kan worden bereikt.
Wij waarderen het werk van de uw adviesraad en bereiden in 2008 een overzicht
voor van onderwerpen waarover wij advies willen ontvangen en/of waarover wij u
vragen het debat in de stad te voeren. Dit overzicht willen wij u voor de zomer
aanbieden. Waar wij in het algemeen behoefte aan hebben is aan een regelmatige
terugkoppeling van burgers en organisaties uit Haarlem op het lokale
integratiebeleid. Wij verzoeken u als SAMS om in de eerste helft van 2008, in ieder
geval voor het zomerreces, een ronde tafelgesprek te houden over het verloop van
integratie in Haarlem.

Afsluitend
Afsluitend willen wij u danken voor het uitgebreide advies dat wij van u hebben
ontvangen. Wij vatten de belangrijkste punten van onze reactie samen:

Wij nemen het idee voor een prijsvraag Samen Wonen Samen Leven over
en laten dit (voorlopig eenmalig) organiseren.

Wij verzoeken u ons te adviseren hoe de participatie van allochtonen op
wijkniveau verbeterd kan worden gerelateerd aan de praktijksituatie in
Schalkwijk en Oost.

Wij verzoeken u te onderzoeken hoe allochtone burgers in Schalkwijk
aankijken tegen de jeugdproblematiek en ons vervolgens te adviseren over
de inspanningen die nodig zijn om de achterstand van allochtone jongeren
te verminderen.

Wij verzoeken u een ronde tafelgesprek te houden over het verloop van
integratie in Haarlem.

 In de loop van 2008 ontvangt u van ons een nieuw overzicht van
onderwerpen waar wij advies over willen hebben.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders


