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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 28 NOVEMBER 2013 VAN DE 
COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 
Vastgesteld: 12 december 2013 
Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 
De heren Aynan (PvdA), Azannay (GroenLinks), De Jong (VVD), Rutten (VVD), Schouten (Sociaal 
Lokaal), Snoek (CDA), Vrugt (Actiepartij) en Wiersma (CDA) en de dames Huysse (GroenLinks), 
Kerbert (D66), Koper (PvdA), De Leeuw (OPH), Özogul-Özen (SP) 
 
Afwezig: De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) en mevrouw Breed (D66) 
 
Mede aanwezig: de heren Van de Manakker (voorzitter), Nieuwenburg (wethouder) en mevrouw 
Taets van Amerongen-Ingram (secretaris) 
 
Verslag: de heer Timmermans (Notuleerservice Nederland) 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom. 
Er is bericht van verhindering van de heer Stapelkamp (Haarlem Plus) en mevrouw Breed (D66). 
Desgevraagd geeft mevrouw Koper (PvdA) te kennen dat zij samen met mevrouw Kerbert (D66) de 
raadsbijeenkomst met schoolbesturen wil helpen voorbereiden. 
Hij verzoekt de leden per mail te reageren op het mailbericht van de griffie over het procesvoorstel 
rond het transitieplan specialistische ondersteuning in het sociaal domein. 
 
2. Spreektijd voor belangstellenden 
 
De heer Splint van de Abvakabo spreekt ter inleiding op de overhandiging van een petitie aan de 
wethouder zijn zorgen uit over de toekomst van het personeel van Paswerk bij de invoering van de 
Participatiewet. Hij zegt te vrezen voor uitholling van hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Hij 
roept de wethouder en de raad op alles in het werk te stellen om de huidige contracten voort te zetten, 
zodat die weknemers niet onder de Participatiewet komen te vallen. Hij vraagt de wethouder bij de 
VNG te pleiten voor meer loonruimte. Het aanbieden van de petitie maakt deel uit van een estafette in 
aanloop naar de actiebijeenkomst van komende zaterdag in De Jaarbeurs in Utrecht. 
 
3. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 
 
4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 
 
De heer Snoek (CDA) kondigt een rondvraag aan voor wethouder Nieuwenburg. 
Er zijn geen mededelingen. 
 

Ter advisering aan de raad 
 

5. RKC-rapport governance onderwijs en reactie van het college op de aanbevelingen 
 
Inspreker 
 
Mevrouw Van der Plas stelt dat in het dossier van de thuiszitters na de aanvankelijke ontkenning van 
het probleem nog steeds geen vooruitgang is geboekt. Zij voorziet een achteruitgang als de Wet 
passend onderwijs van kracht wordt. Ook de loting blijft een drama. Voor het volgend schooljaar 
voorspelt zij een hoop klachten van kinderen die naar een vmbo-tl willen, maar zeer tegen hun zin naar 
een categorale school voor vmbo-tl of breed vmbo’verwezen worden. Zij bestrijdt de voorstelling van 
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zaken als zou Dunamare zijn verantwoordelijkheid genomen hebben voor de stichting van een school 
in Schalkwijk; het was volgens haar een keiharde voorwaarde van de toenmalige wethouder voor de 
fusie dat er een nieuwe school in Schalkwijk moest komen. Het was dus gewoon een verplichting waar 
de nieuwe stichting aan vast zat. Zij mist in het hele RKC-rapport een verwijzing naar het KPMG-
rapport uit 2005. Uit niets blijkt dat het rapport in de archieven van de gemeente of Dunamare 
aanwezig is. Dat rapport was volgens haar de basis voor het financiële arrangement. Dat heeft volgens 
haar echter niet kunnen verhinderen dat niet lang daarna een forse fraude aan het licht kwam. 
Vervolgens is er ook nog eens een gebouw van 1,1 miljoen euro weggegeven. Daar blijven de 
wethouders sindsdien verantwoordelijk voor. 
 
De voorzitter bedankt de inspreekster en gaat over tot behandeling. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) stelt vast dat haar fractievoorzitter Van Zetten de kwestie van de bruidsschat 
volgens dit rapport aan het rollen heeft gebracht. Er lag geen raads- of collegebesluit aan ten 
grondslag, de stukken zijn niet meer te vinden, Het was kortom een rommeltje. Zij vindt dat het geen 
zin heeft terug te gaan in tijd. Het gaat er nu om de samenwerking met schoolbesturen te verbeteren en 
toe te zien op een betere balans tussen macht en tegenmacht binnen schoolorganisaties. Bij de 
ingekomen stukken zit een protocol voor de overdracht van schoolgebouwen. Zij neemt aan dat haar 
fractievoorzitter dat zal agenderen voor de commissie Ontwikkeling waar men meer verstand heeft van 
vastgoed. 
Bij de governance is het van groot belang dat er goede afspraken komen over gesprekken van de raad 
met schoolbesturen en raden van toezicht en over tijdige toezending van stukken. Ook moet ieders rol 
duidelijk worden voor als er iets mis gaat. Landelijk staat het model ook ter discussie met een pleidooi 
voor professionalisering van de RvT. Het is vooral van belang dat er ‘checks’ en ‘balances’ zijn om 
elkaar scherp te houden. Als er sprake is van wijzigingen in de mandatering is het van belang dat voor 
alle drie de besturen van openbaar onderwijs gelijk te doen. 
Zij kan instemmen met de agendering van de statutenwijziging van Spaarnesant in de raad en plaatst 
daarbij de kanttekening dat zij voortaan cv’s of korte beschrijvingen wil zien van de kandidaten, 
voordat de raad tot benoeming overgaat. 
 
Mevrouw Koper (PvdA) wijst haar op de afspraak dat de commissie Samenleving het initiatief heeft 
als het gaat om onderwijshuisvesting. Bespreking zou eventueel in een gecombineerde vergadering 
kunnen plaatsvinden. 
 
De heer Rutten (VVD) vindt de reactie van het college op de bruidsschataffaire mat. Hij vreest dat er 
weinig meer te doen valt aan die 1,1 miljoen euro. Wellicht dat daar later nog eens op teruggekomen 
wordt, maar hij wil het vooral hebben over de governance. Het heeft er alle schijn van dat er een elite 
van onderwijsregenten is ontstaan, die met steun van een eigen bureaucratie alle schoolzaken bedisselt 
en tegenstanders monddood gemaakt heeft door schaalvergroting. De besturen maken zich 
oncontroleerbaar. De roep om toezicht kan daar weinig aan veranderen. Evenmin wil hij het besluit 
terugdraaien om het onderwijsbestuur op afstand van de politiek te plaatsen. Politici hebben wellicht 
de neiging te veel te luisteren naar ouders en leerlingen. Hij gunt het onderwijs kundige bestuurders 
met een open blik naar alle belangen. Hij wil wel de medezeggenschap van ouders, leerlingen en 
leerkrachten versterken. Daar ziet hij een taak voor de lokale overheid, zolang Den Haag blijft 
bakkeleien over details. Hij pleit voor de oprichting in Haarlem van een door de schoolbesturen 
gefinancierde ondersteuning van medezeggenschapsraden, zodat ouders, leerlingen en docenten hun 
tegenmacht beter in praktijk kunnen brengen. Nu richten zij zich vaak in onmacht tot de raad, maar die 
heeft ook weinig in te brengen. Hij is benieuwd naar de reactie van de wethouder op dit idee en 
overweegt eventueel een motie vreemd om dit voor elkaar te krijgen. 
Hij vindt de reactie van het college op het falend toezicht van college en raad ook nogal mat en oppert 
de mandatering aan B en W terug te nemen, totdat de medezeggenschap goed op orde is. 
 
Mevrouw Huysse (GroenLinks) werpt de vraag op of het college, het schoolbestuur en de raad deze 
zaak wel serieus nemen. En of het college de raad wel serieus neemt. Zij noemt de hele gang van 
zaken zorgwekkend. Zij is benieuwd hoe het college alle toezeggingen uit de reactie op het rapport 
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gaat waarmaken. Zij ziet nergens een plan van aanpak of aanscherping. Zij vindt versterking van de 
medezeggenschap een belangrijke prioriteit voor de toekomst. Zij vraagt de wethouder wat er voor de 
raad concreet zou veranderen als die besluit de mandatering aan het college in te trekken. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) noemt de vraag of het een bruidsschat was of niet puur 
semantisch; het gaat om een hoop geld en hij denkt dat het college blij is dat het volgens de 
Rekenkamer geen bruidsschat was. Het college wekt zelfs de indruk dat men blij moet zijn met het 
bedrag van 1,1 miljoen, omdat het veel erger zou zijn. Hij denkt dat de raad alleen maar meer kritische 
vragen had kunnen stellen – zoals de RKC opmerkt – als het college de raad beter zou informeren. Het 
college is het nu eens met de RKC dat er wellicht meer informatie had moeten worden verstrekt, maar 
hij vraagt zich af waarom daar een RKC-rapport voor nodig was. Hij verwijst naar andere incidenten. 
Veel zaken voltrokken en voltrekken zich buiten het blikveld van de raad. Al met al heeft het geheel 
naar zijn smaak iets te veel van achteraf gepraat en mea culpa’s. 
 
De heer Snoek (CDA) is niet tevreden over het RKC-rapport dat volgens hem te beschermend is voor 
de actoren in dit proces, maar vindt dat het niet in een vacuüm bij de volksvertegenwoordigers mag 
vallen, omdat er toevallig verkiezingen in aantocht zijn. Hij kan zich voorstellen dat D66 na alle spit- 
en graafwerk van de fractievoorzitter anders heftiger had gereageerd. Nu kan het college zich er 
gemakkelijk van afmaken. Daar mist hij het antwoord op van D66 of college. Hij mist elke vorm van 
zelfreflectie bij het college. Hij wil weten hoe dit alles heeft kunnen gebeuren en in welk politiek 
klimaat dit plaatsvond. Hij wil horen hoe men herhalingen denkt te voorkomen. Er was nu geen sprake 
van een bruidsschatregeling. Was dat wel het geval, dan had het bijzonder onderwijs waarschijnlijk 
ook geld kunnen claimen bij de gemeente op grond van het gelijkheidsbeginsel. Het is dus geen louter 
semantische kwestie of er sprake was van een bruidsschat of niet, het heeft ook gevolgen voor het 
wettelijk regime dat gehanteerd moet worden. Hij is benieuwd of dat misschien het verborgen motief 
was voor deze mistige gang van zaken. Hij is benieuwd of de wethouder de besturen voor bijzonder 
onderwijs hierover in alle openheid en proactief gaat informeren. 
Hij is het eens met de VVD dat men niet moet proberen de zeggenschap over het openbaar onderwijs 
weer naar de gemeente toe te trekken. In de visie van het CDA is het onderwijs primair een zaak van 
de scholen en de ouders zelf. De suggestie van de VVD om de medezeggenschap te versterken spreekt 
hem aan. Hij is benieuwd naar de reactie van de wethouder en naar diens bereidheid om zijn invloed 
daarvoor aan te wenden. Hij heeft geen opmerkingen over de statutenwijziging van Spaarnesant. 
 
De heer Aynan (PvdA) vindt wel dat er nu wel een helder rapport ligt dat de mogelijkheid biedt alle 
discussies over de overdracht van het schoolgebouw en geruchten over goudgerande regelingen. 
Integendeel zelfs, Dunamare heeft veel minder gekregen dan bij een bruidsschatregeling het geval had 
kunnen zijn, te weten 16,1 miljoen euro. De gemeente heeft het in die optiek dus niet slecht gedaan. Er 
lag weliswaar geen raads- of collegebesluit aan ten grondslag als basis voor verantwoording, maar 
puur financieel is de gemeente er goed uitgesprongen ten opzichte van de mogelijke 16,1 miljoen euro 
bij een bruidsschatregeling. Hij stelt vast dat er geen sprake is geweest van overdreven 
overdrachtsregelingen. 
De PvdA onderschrijft de aanbevelingen van de RKC over de grote afstand van de raad bij een 
governance-model. Daarom is hij er voorstander van het mandaat weer terug te leggen bij de raad. Hij 
merkt op dat de RKC ook kritisch is over het gebrek aan vragen van de kant van de raad. 
 
De heer Snoek (CDA) bestrijdt deze interpretatie van het rapport en van de bruidsschatregeling. Die 
regeling hanteert een maximum van 16,1 miljoen om te voorkomen dat een gemeente een openbare 
school via deze omweg spekt. Hij spreekt zijn verbazing uit over het gemak waarmee de PvdA over 
het passeren van de raad en regels heen stapt. 
 
Mevrouw Özogul (SP) stelt vast dat er grove fouten zijn gemaakt die niet zijn goed te praten. Er was 
geen raadsbesluit, de raad is niet geïnformeerd, er zijn geen stukken ter verantwoording van besluiten. 
Zij vraagt zich af waarvoor een raadslid dan nog hier zit. De raad moet de juiste informatie krijgen. 
Uit de reactie van het college kan zij niet opmaken hoe herhalingen in de toekomst voorkomen 
worden. De SP is nooit voorstander geweest van de verzelfstandiging van het onderwijs noch van de 
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mandatering van het college en zal met een motie komen als de PvdA dat niet doet. Zij is ook 
benieuwd naar de betekenis van de gelijkstelling in dit geval. Het is een achterafrapport dat stelt dat 
dingen zo niet hadden mogen gebeuren. Het is de zoveelste keer dat de raad niets anders kan doen dan 
gedane zaken accepteren. 
 
De heer Vrugt (Actiepartij) merkt op dat het de zoveelste keer is dat dossiers zoek zijn, dat er geen 
formele besluiten liggen en dat de ambtenaren kostbare cadeautjes weggeven, in dit geval ruim een 
miljoen euro. Dat lijkt hem een fikse gouden regeling. Volgens het rapport gaat men elders in het land 
veel terughoudender met deze regelingen om. Ook hij vraagt zich af wat hij hier als raadslid nog doet, 
als dit soort zaken zich buiten de raad om voltrekken. Hij vindt het een grof schandaal dat de raad 
verstoken blijft van dit soort informatie. Hij noemt het opvallend dat het besluit over deze overdracht 
in 2006 vlak voor de verkiezingen genomen is, zoals wel vaker gebeurt bij omstreden zaken. Hij is 
benieuwd welke zaken er nog meer in het verschiet liggen. Hij vindt de suggestie van de heer Rutten 
om medezeggenschapraden te versterken uitstekend en beklemtoont dat die – net als een gemeenteraad 
– wel gevoed moeten worden met de juiste informatie om hun invloed te kunnen aanwenden. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat de reactie van het college al op schrift gegeven is. Aan de gang van 
zaken rond de bruidsschat mag iedereen zijn eigen interpretatie geven. Hij zegt van meet af aan geen 
geheim te hebben gemaakt van zijn mening dat zulke zaken zakelijk en transparant moeten worden 
geregeld, wat bij deze transactie niet het geval is geweest. Het hing hier echter niet om het spekken 
van een schoolbestuur, maar om de overdracht van een gebouw uit een hele constellatie aan gebouwen 
bij een fusie. Dat die overdracht alleen in een bijlage bij een fusiedocument werd vermeld, had niet 
mogen gebeuren en is in zijn ogen niet correct. 
Het college trekt wel degelijk lering uit deze zaak. Binnenkort kan de raad een protocol over de 
overdracht van schoolgebouwen bespreken, wat hem betreft in een gecombineerde 
commissievergadering van Samenleving en Ontwikkeling. Hij vindt het van belang dat overdrachten 
goed geregeld worden. 
Hij heeft kennisgenomen van de opmerkingen over de governance en het RvT-model. Hij vindt het 
van belang dat nu ook Spaarnesant kan gaan voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. Het punt 
van de heer Rutten over de versterking van de medezeggenschap lijkt hem wezenlijk. De scholen 
moeten conform de wet tegenmacht organiseren. Die tegenmacht moet dan wel zijn invloed (kunnen) 
uitoefenen volgens de wettelijk omschreven bevoegdheden, zowel in bijzondere als openbare scholen. 
Hij hecht eraan die vanuit zijn positie op gelijke voet aan te spreken over naleving van wettelijke 
regelingen. Hij zal bezien of en hoe hij de suggestie voor ondersteuning kan overbrengen. Hij 
adviseert de commissie deze kwestie ook aan te snijden bij de komende bespreking met 
schoolbesturen. Hij wijst erop dat het wel een verantwoordelijkheid blijft van de besturen en de 
medezeggenschapraden. Dat acht hij een verworvenheid van de rechtsstaat. Formeel heeft de 
gemeente daar niets over te zeggen, al wil hij in uitzonderlijke gevallen wel de grenzen van zijn macht 
opzoeken. Omdat openbare en andere scholen nu op dezelfde afstand van het politiek bestuur staan, 
kan hij zich ook beter op gelijke wijze verstaan met alle scholen. 
 
De heer Aynan (PvdA) vraagt of de MR de wettelijke bevoegdheid heeft een lid van de RvT te 
benoemen. 
 
De heer Rutten (VVD) merkt op dat er in Den Haag veel gebakkeleid wordt over allerlei 
bevoegdheden van een MR. Hij wil nu juist los van die landelijke regelingen met een lokaal initiatief 
proberen de positie van een MR op scholen in Haarlem te versterken door ze te laten ondersteunen bij 
het verwerven van de juiste en volledige informatie. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt kennis te nemen van dat pleidooi. Hij merkt op dat hij te maken heeft 
met gemeentegrensoverschrijdende scholen en dat zijn polsstok daardoor beperkt is. Daarom is hij 
voorstander van landelijke wettelijke regelingen. Inhoudelijk is hij het wel met de suggestie eens. 
In antwoord op de heer Snoek merkt hij op dat de gelijkstelling niet meer van kracht is sinds de 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in 2008. 
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De heer Snoek (CDA) riposteert dat deze nog wel van kracht was in 2006, toen de overdracht 
plaatsvond. Hij verwijst naar een eerder memo over deze kwestie. Daarom is destijds in eerste 
instantie geen beroep gedaan op de bruidsschatregeling, waarbij een openbare school wegens 
frictiekosten bij een fusie gecompenseerd kon worden zonder doorvergoeding aan bijzondere scholen. 
Nu echter blijkt dat geen gebruik gemaakt is van de bruidsschatregeling, zouden deze scholen alsnog 
een beroep kunnen doen op doorvergoeding. 
 
De heer Vrugt (Actiepartij) acht dit een helder verhaal. Hij is wel benieuwd wat voor transactie het 
dan wel was, als het geen bruidsschatregeling was. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat het ging om de notarieel vastgelegde overdracht van een gebouw in 
het kader van ‘het vmbo vernieuwt’ aan Dunamare met instemming van alle schoolbesturen. Hij zegt 
toe te laten uitzoeken hoe kan worden aangetoond dat de schoolbesturen die instemming hebben 
verleend. 
Verder merkt hij op dat het de raad vrijstaat een gegeven mandaat weer in te trekken. Op dit moment 
is de praktijk dat hij met zijn staf eerst de jaarstukken van de schoolbesturen beoordeelt, daarna 
conform een bestuurlijke afspraak gesprekken voert met de bestuurders voor wederhoor en pas daarna 
de stukken doorstuurt naar de raad met een begeleidend schrijven over zijn bevindingen. Het is dan 
aan de commissie om ze te bespreken of voor kennisgeving aan te nemen. Als de raad alles weer naar 
zich wil toetrekken, zal dat een andere gang van zaken met zich meebrengen. Hij kan de jaarstukken 
meteen naar de raad doorsturen en de beoordeling helemaal aan de raad overlaten. Diverse 
tussenstappen zijn mogelijk. Hij zal een memo laten opstellen met de verschillende opties en de 
gevolgen voor de werklast van de raad. Hij ziet er op zich geen enkel probleem in de jaarstukken 
rechtstreeks naar de raad te sturen, zodra ze binnen zijn. Hij geeft toe dat de jaarstukken de afgelopen 
jaren meestal na de afgesproken termijn binnenkwamen. Maar alle jaarstukken van alle schoolbesturen 
zijn naar de raad gestuurd. De raad zelf heeft ze vaak niet geagendeerd. De schoolbesturen waren wel 
altijd bereid ze met de commissie te bespreken. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) zegt dat de commissie bijna altijd tot vervelens toe heeft moeten vragen 
wanneer stukken gereed waren voor bespreking. Zij denkt dat het nu tijd is het mandaat terug te halen. 
Ook bij rechtstreekse toezending naar de raad staat volgens haar niets of niemand de wethouder in de 
weg om meteen of naderhand een schriftelijk commentaar op de stukken naar de raad te sturen. 
Zij spreekt gezien allerlei incidenten van de afgelopen jaren haar steun uit voor de suggestie van de 
VVD om ook naar de systeemkant van de medezeggenschap te kijken. 
 
De heer Snoek (CDA) zegt dat de overdracht destijds heeft plaatsgevonden in een klimaat waar de 
indruk bestond dat de afstand tussen de politiek en het openbaar onderwijs te nauw was. Daarom heeft 
hij de vraag gesteld in welk klimaat zich dit allemaal afspeelde. Hij herhaalt zijn vraag of de 
wethouder bereid is de schoolbesturen actief te informeren over bevindingen van de RKC en het 
mogelijke beroep op de financiële gelijkstelling. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat hij de besturen op de hoogte zal stellen van de bevindingen van het 
RKC. Hij blijft overigens bij zijn zo-even uitgesproken standpunt over de gelijkstelling. 
 
De heer Snoek (CDA) zegt niets begrepen te hebben van dat standpunt, maar daar bij een latere 
gelegenheid nog eens over van gedachten te willen wisselen. 
 
De heer Rutten (VVD) zegt zich te storen aan de laconieke manier waarop de wethouder het 
terughalen van het toezicht naar de raad benadert zonder in te gaan op de forse kritiek in het RKC-
rapport op de ondoorzichtige afhandeling van het toezicht door het college. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt het nodige geantwoord te hebben op die kritiek en de commissie verder 
te hebben willen wijzen op haar rol en bevoegdheden. Hij zegt verklaard te hebben waarom de stukken 
later naar de raad komen vanwege de interne behandeling en de bespreking met de besturen. Naar zijn 
mening neemt het college daardoor werk uit handen van de raad, maar desgewenst kan alles 
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overgedragen worden aan de raad. In het toegezegde memo zullen de opties en gevolgen op een rij 
worden gezet. 
 
De voorzitter sluit de commissiebespreking af. Hij last een schorsing in. 
 
Overige punten ter bespreking 
 
6. Scenario’s Paswerk 
 
Mevrouw Kerbert (D66) zegt dat de regionale bijeenkomst van 20 november goed was vanwege de 
toelichting op alle achtergrondinformatie. Maar zowel daar als in het voorliggende stuk bekroop haar 
het gevoel dat de wethouder erg aanstuurde op het overeind houden van Paswerk als organisatie, 
terwijl de afspraak geldt dat het moet gaan om de beste manier om de activiteiten voor de doelgroep 
voor elkaar te krijgen. De organisatie die dat op de beste manier voor elkaar krijgt, dient de opdracht te 
krijgen en dat hoeft niet per definitie Paswerk te zijn. De cijfers leken nu echter vooral te dienen om 
aan te tonen dat Paswerk zonder dagbesteding en re-integratie gedoemd is ten onder te gaan. In Kans 
en Kracht is voor andere organisaties 20% ruimte gegeven en is Paswerk tot strategische partner 
bestempeld, maar D66 heeft altijd aangegeven, zelfs per amendement, hoe volgens haar de afweging 
gemaakt moet worden. 
Zij vindt het een goede zaak dat nu de werkelijke kosten van SW en beschut werk in de toekomst op 
papier staan, zodat er nu inzicht is in de tekorten als de landelijke subsidie wordt afgebouwd tot het 
minimumloon terwijl de werkelijke loonkosten hoger liggen. De regiogemeenten hebben aangegeven 
dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor die kosten en het vinden van een oplossing. Terzijde 
merkt zij op dat de kosten meer in de buurt van de rijksfinanciering gebracht moeten worden.’ 
In de regio bestaat veel overeenstemming over een GR-scenario met een combinatie van SW oude stijl 
en beschut werk nieuwe stijl. Tijdens de bijeenkomst kwam een nieuwe variant naar voren om 
daarnaast een of andere bedrijfsvorm in het leven te roepen voor re-integratie en dagbesteding. Dat 
zou Paswerk ook de gelegenheid geven meer als ondernemer de markt op te gaan. Daar kan een 
afbouwscenario aan worden gekoppeld om te voorkomen dat Paswerk voortijdig kopje-onder gaat. 
Dan worden die twee taakvelden uit elkaar gehaald en kan meer sturing mogelijk zijn om ook met een 
partij in zee te gaan die een bepaald onderdeel beter en efficiënter kan uitvoeren. Als in de toekomst 
blijkt dat Paswerk de beste is, kan wellicht meer dan 80% aan dat bedrijf gegund worden. In de 
overgangssituatie kan elk percentage gehanteerd worden. Men kan beginnen met 80% en dat 
percentage langzaam per jaar afbouwen. Maar het gaat haar om de flexibiliteit en het niet 
vastgebakken zitten aan dat ene bedrijf. Als andere partijen beter presteren, afgemeten aan de 
vastgestelde maatschappelijke doelen, dan moet de gemeente daar ook op kunnen acteren. 
 
Mevrouw Koper (PvdA) zegt de behoefte van D66 en naar zij aanneemt ook de VVD om met andere 
partners in zee te gaan te begrijpen. Maar zij brengt een brief van september in herinnering over de 
begeleiding naar werk en de uitvoering van het amendement om andere partijen toe te laten. Uit die 
brief blijkt dat de resultaten met andere partners – Randstad bijvoorbeeld – behoorlijk tegenvallen. Het 
blijkt tot haar teleurstelling voor andere partijen heel ingewikkeld te zijn om deze ingewikkelde 
doelgroep te bedienen. Zij is benieuwd of D66 andere partners op het oog heeft die wel goede 
resultaten hebben laten zien. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) wijst op de mogelijkheid dat een andere organisatie wel een bepaald 
segment van de doelgroep beter kan bedienen. Zij heeft de details van de brief niet scherp voor ogen, 
maar zij meent zich wel te herinneren dat in de brief één partner is afgeschreven, maar dat men wel 
doorgaat met de proef met de overige. De voorkeur van D66 ligt bij het alternatieve scenario dat bij de 
bijeenkomst naar voren kwam. 
 
Mevrouw Koper (PvdA) haalt Agnes Jongerius aan die afgelopen zaterdag opmerkte dat diversiteit 
onder werknemers een visitekaartje zou moeten zijn voor werkgevers.( ‘werkgevers hebben recht op 
hun quotum voor mensen met een beperking: diversiteit op de werkvloer is gezond voor een bedrijf’.) 
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Het gaat hier over scenario’s, maar het gaat natuurlijk vooral over de mensen met een achterstand op 
de arbeidsmarkt die zo goed mogelijk begeleid moeten worden naar passend werk. Zij betreurt het dat 
de onderhandelaars rond de Participatiewet nog geen overeenstemming hebben bereikt over de 
regionale werkbedrijven. De PvdA ziet de regionale arbeidsmarkt als een gegeven en is dus ook van 
mening dat deze begeleiding in regionaal verband gerealiseerd moet worden. Het is van belang dat de 
bredere groep die straks via de Participatiewet enige vorm van begeleiding nodig heeft, in regionaal 
verband kan worden bediend. In het verleden waren zij en mevrouw Kerbert in de commissie voor 
verbonden partijen erg kritisch over het functioneren van Paswerk. Dat bedrijf heeft zich de afgelopen 
jaren echter onmiskenbaar verbeterd. Aan de cijfers valt af te lezen dat Paswerk anno nu alle 
vertrouwen verdient. Daarom is de PvdA voorstander van scenario II, een GR met alle aspecten in zich 
met daarnaast de afgesproken ruimte van 20% voor andere partners. Op termijn kan dat percentage 
gewijzigd worden, maar zij heeft alle vertrouwen in zoals het nu gaat. 
 
De heer Azannay (GroenLinks) bedankt de wethouder voor de recente brief met aanvullende 
informatie. Het gaat hier om de toekomst van Paswerk, zoals de titel van die brief ook luidt. Deze 
doelgroep moet een perspectief hebben op betaald werk en daarvoor biedt Paswerk uitstekend 
maatwerk. Bij de bijeenkomst van vorige week zijn alle scenario’s gepresenteerd met hun voor- en 
nadelen. GroenLinks stemt in met de keuze van het college voor scenario II.’ In deze tijd moet men 
elkaar versterken en met elkaar optrekken en kan men deze doelgroep niet in de kou laten staan. Hij 
spreekt zijn partijgenoten in de regio ook aan om te kiezen voor dat scenario, ook als hun colleges op 
dit moment meer lijken te voelen voor aan ander scenario, zoals mevrouw Kerbert aangeeft. Een 
regionale aanpak is nodig; het gaat in eerste instantie om de mensen die begeleiding en werk nodig 
hebben. Maar hij maakt zich ook zorgen om de leegstand en het kapitaalverlies als Paswerk 
onverhoopt mocht omvallen. Paswerk heeft bewezen dit werk goed te kunnen leveren. 
 
Mevrouw De Leeuw (OPH) kiest voor scenario II omdat Paswerk bewezen heeft nuttig werk te 
kunnen verrichten voor deze kwetsbare doelgroep. 
 
De heer Wiersma (CDA) zegt dat het CDA de voorkeur geeft aan het scenario waarin Paswerk zich 
alleen houdt aan het werk waar het goed in is: de sociale werkvoorziening oude stijl. Het CDA is wel 
bereid mee te denken over scenario V, waarbij Paswerk de gelegenheid krijgt zich te bewijzen als 
speler op de re-integratiemarkt. Het CDA is ervan overtuigd dat andere spelers beter zijn in dat werk, 
bijvoorbeeld uitzendbureaus. Het geld dat daarmee bespaard wordt, kan benut worden om tekorten bij 
Paswerk te dekken. Ook volgens het rapport van de RKC blijkt dat Paswerk niet goed is in 
re-integratiewerk. Het CDA is er in ieder geval geen voorstander van alle activiteiten bij één bedrijf 
Paswerk onder te brengen, ook als dit betekent dat er extra geld naar Paswerk moet om de kerntaak 
overeind te houden. Het CDA is voorstander van een bestuursvorm waarin alle regiogemeenten 
deelnemen, waarbij Haarlem het initiatief mag nemen. 
 
Mevrouw Koper (PvdA) merkt op dat het RKC-rapport van enkele jaren geleden dateert, toen 
Paswerk nog op een heel andere manier functioneerde. In de brief van september wordt aangegeven 
dat een uitzendbureau als Randstad bedroevende resultaten boekt. De flexibiliteit en competitie zijn 
ook in scenario II voorzien. Het percentage van 20% kan in de loop der jaren gaan variëren. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) stelt daar tegenover dat het TKC-rapport een fors aantal jaren bestrijkt en 
diepgravender is dan de brief van september. Paswerk is volgens haar pas beter gaan functioneren 
onder de druk van alle kritiek. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) spreekt zijn waardering uit voor het feit dat de OR in dit proces 
wordt meegenomen. Hij is van mening dat Paswerk van Haarlem moet blijven en dat andere 
gemeenten dan plaatsen kunnen inkopen. Paswerk heeft zijn vertrouwen en hij gelooft niet dat er een 
partij is die dit werk bewijsbaar beter kan doen. Daar mag de gemeente van hem een financieel risico 
voor lopen, want elke geslaagde bemiddeling bespaart de gemeente geld. Hij verkiest de scenario’s III 
en IV vorm 2. 
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De heer De Jong (VVD) is op zich gecharmeerd van Paswerk, dat de afgelopen jaren een goede 
prestatie heeft neergezet in tijden van crisis en recessie, ook op het gebied van re-integratie en 
uitstroom uit de bijstand. Maar de VVD is geen voorstander van monopolies, ook niet op dit gebied. 
De beste moet het meeste werk krijgen. Op zich kan de VVD zich wel vinden in de verdeling van 80 
en 20%. De VVD houdt zich aan de afspraak dat Paswerk een strategische partner is. De vraag is 
alleen hoe het gaat nu de omliggende gemeenten anders aankijken tegen de bestuursvorm. Er is 
overeenstemming over een GR voor de SW. Maar welk risico loopt de gemeente Haarlem als die als 
enige de overige takken van het bedrijf gaat stutten. Hij is niet gediend van freeriders-gedrag. Hij 
vraagt zich af of dat risico zo groot is als mensen als mevrouw Kerbert hem willen doen geloven. Hij 
is benieuwd hoe de wethouder dat ziet. Hij begrijpt wel dat men de re-integratie op een andere manier 
wil vormgeven, maar is ook huiverig voor de continuïteit van het bedrijf dat zich naar zijn mening op 
alle gebieden bewezen heeft. Hij vraagt zich af of de schade voor het bedrijf niet groter zou zijn dan de 
winst die men mogelijk kan behalen bij uitbesteding aan andere partijen. Hij staat dus voor een 
dilemma. Daarom wil hij van de wethouder graag horen hoe die de risico’s inschat als andere 
gemeenten niet willen meedoen met het onderbrengen van de re-integratie bij Paswerk en welke 
schade hij voorziet als de concurrentie nu al onbeperkt wordt losgelaten op Paswerk. Het bedrijf heeft 
bewezen te kunnen bezuinigen en reorganiseren en zit in een opwaartse spiraal. Hij voelt er niet voor 
het kind met het badwater weg te gooien. 
 
Mevrouw Özogul (SP) merkt op dat Paswerk na alle kritiek bewezen heeft de eigen broek op te 
kunnen houden door het werk dat het vaak in opdracht van de gemeente krijgt toebedeeld goed uit te 
voeren. Het bedrijf weet resultaten te bereiken en daar gaat het om. Zij is van mening dat re-integratie 
en de toeleiding van mensen uit de bijstand naar werk niet aan de markt kan worden uitbesteed. Zij 
vindt Paswerk de beste garantie voor het regelen van beschut werk en de andere activiteiten en kiest 
daarom voor scenario II. 
 
De heer Vrugt (Actiepartij) heeft nog geen definitief oordeel in dit lastige dossier en wil nog met zijn 
fractie overleggen. Ook hij was voorheen als lid van de commissie verbonden partijen erg kritisch over 
Paswerk, maar ziet nu dat het bedrijf zich uitstekend heeft ontwikkeld. Hij zit echter niet te wachten op 
een uitbreiding met IJmond, omdat hij dan een log en star apparaat ziet ontstaan. Hij is benieuwd waar 
de gemeenten die nu willen afhaken op de andere onderdelen dan de SW, in de toekomst hun re-
integratie voor deze doelgroep willen uitbesteden en voorziet dat ze dan op hun schreden zullen 
terugkeren. Hij neigt nu naar een voorkeur voor scenario III of IV vorm 2 en dan afwachten wat die 
gemeenten gaan doen, maar dat is nog geen definitieve conclusie. 
 
Wethouder Nieuwenburg constateert dat de informatievoorziening de fracties geholpen heeft. De 
budgettaire gevolgen van de Participatiewet zijn nog steeds niet volledig bekend, maar het is wel 
bekend dat Paswerk de komende jaren te maken krijgt met fikse tekorten op de WSW-poot. In de regio 
is men het erover eens dat voor die poot een GR de beste vorm is om uitdrukking te geven aan de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dat ontslaat niemand van de gemeenschappelijke plicht 
voor de tekorten. Hij is van mening dat men solidair moet zijn in een regio waar mensen 
grensoverschrijdend gebruikmaken van voorzieningen. Hij vindt het de plicht van alle gemeenten om 
zuinig te zijn op wat men heeft. Dat geldt wat het college betreft ook voor de re-integratie. De risico’s 
zitten op aan aantal punten. Voor werkgevers in de Werkpleinregio – dus ook IJmond – moet het zo 
duidelijk mogelijk zijn waar ze terechtkunnen voor de bemiddeling van mensen uit de bijstand. 
Paswerk heeft de afgelopen tijd, ook afgemeten naar landelijke standaarden, zeer goed gepresteerd op 
het begeleiden van mensen uit de bijstand naar werk. Dat is een ding dat werkgevers goed snappen en 
daarom ook belangrijk is voor de toekomstige werkwijze. In Kans en Kracht en het amendement van 
D66 is enige ruimte vrijgemaakt voor andere spelers. Daar zijn met Paswerk goede afspraken over te 
maken in een transparant jaarcontract. Maar de gemeenten willen wel aan het stuur blijven staan. Dat 
kan het beste in een regionaal perspectief. Daarom heeft hij na de regiobijeenkomst ook nog een brief 
naar de raad gestuurd, niet in het belang van het bedrijf maar in dat van de mensen die bemiddeling 
nodig hebben. Zowel bij krapte als bij overschot op de arbeidsmarkt moet dat goed georganiseerd 
worden. Daarom hecht het college aan die gemeenschappelijke regeling. 
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De keerzijde is dat veel werk voor deze mensen gevonden kan worden binnen de gemeenten. Als de 
gemeenten uittreden en zich niet meer gebonden voelen dat werk aan Paswerk uit te besteden, treedt er 
een groot probleem op in de vorm van een tekort aan geschikte werkplekken. De gemeente Haarlem 
maakt net als Heemstede al veel gebruik van de diensten van Paswerk. Hij denkt dat de gemeenten ook 
wel zullen terugkomen bij Paswerk omdat er feitelijk geen alternatieven zijn. Gegeven de huidige 
situatie is daar ook wel enige haast bij. In 2015 komt er een brede doelgroep op deze diensten af waar 
dan een goede structuur voor moet klaarstaan. Paswerk kan dat in grote mate bedienen en daar zijn 
goede afspraken mee te maken. Als daar geen regionaal commitment voor bestaat, voorziet hij dat veel 
mensen tussen wal en schip gaan belanden en dat wil hij niet op zijn geweten hebben. Daarom hecht 
het college aan de GR inclusief de re-integratie met de afgesproken flexibiliteit in een percentage dat 
nu op 80 is afgesproken, maar waar de raad zelf wisselingen in kan aanbrengen bij het vaststellen van 
kaders. 
 
De heer De Jong (VVD) vindt het een sterk argument om in onzekere tijden voor een zekere 
continuïteit te zorgen richting het bedrijf en de mensen om wie het gaat. De geboekte resultaten van de 
afgelopen jaren steken positief af bij andere regio’s. Dat is wellicht niet liberaal in optima forma, maar 
het lijkt in dit geval wel de juiste weg om mensen vanuit de bijstand naar werk te begeleiden. En daar 
gaat het de VVD om in dit dossier. Hij zal dat argument aan zijn fractie voorleggen. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) is van mening dat de regionale samenwerking diverse vormen kan 
aannemen. Kiezen voor een ander scenario dan II betekent in haar ogen niet dat men Paswerk laat 
vallen. Men kan even goed beweren dat scenario V juist meer getuigt van vertrouwen in Paswerk. 
Voor beschut werk lijkt haar de GR noodzakelijk, maar voor de andere aspecten pleit zij voor meer 
flexibiliteit. Een GR wordt voor een aantal jaren aangegaan en is niet zo soepel aan te passen en het 
lijkt erop dat elke gemeente daar op het aspect van de re-integratie anders mee wil omgaan. 
 
Mevrouw Koper (PvdA) merkt op dat de percentageverhouding wel tussentijds aan te passen is. Dat 
biedt volgens haar voldoende flexibiliteit. Andere scenario’s buiten II laten volgens haar de vraag open 
hoe men omgaat met tekorten bij Paswerk. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) ziet er geen enkel probleem in om daar afspraken over te maken. 
 
De heer Vrugt (Actiepartij) zegt dat hem nog steeds niet duidelijk is welke risico’s verbonden zijn 
aan het uitstappen van enkele gemeenten. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat het draait om het nemen van verantwoordelijkheid voor het 
regionale karakter van de arbeidsmarkt. Als men werkgevers wil committeren aan SROI moet daar een 
transparante structuur voor zijn. Daar moeten gemeenten een kader voor scheppen, anders doen 
werkgevers er niet aan mee. Hij wijst nogmaals op het risico dat gemeenten werk elders gaan 
uitbesteden, al verwacht hij dat ze na verloop van tijd toch wel weer bij Paswerk uitkomen. Hij 
verwijst ook naar het overzicht op pagina 15 in de nota waar alle consequenties van de verschillende 
scenario’s genoemd worden. 
 
De voorzitter stelt vast dat het stuk voldoende besproken is en sluit de bespreking af. Na bespreking 
in de regio zal de wethouder de commissie daarover informeren. 
 
7. Conceptverslagen van de commissie Samenleving van 31 oktober en 7 november 2013 

 
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Rondvraag 
 
De heer Snoek (CDA) vraagt wat de wethouder heeft gedaan met de aangenomen motie om de nieuwe 
lotingsregeling voor het voortgezet onderwijs niet te ondertekenen en hoe het staat met het onderzoek 
naar het Amsterdamse lotingsysteem. 
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Wethouder Nieuwenburg zegt dat hij conform de motie inderdaad niet heeft ondertekend, hoewel hij 
dat vanwege zijn bekende standpunt zelf wel had willen doen. De afspraak is nu dat er gekeken wordt 
naar verbeteringen. Hij heeft al een brief naar de besturen gestuurd waarin hij erop aandringt aan de 
voorkant beter te kijken naar de verwachte aantallen per schooltype. In Amsterdam en Zaanstad 
onderzoekt men op dit moment zelf de bevindingen van hun systeem. Als die resultaten binnenkort 
binnenkomen, zal hij ze doorsturen naar de raad. Voor hem is het een blijvend punt van aandacht, 
maar hij adviseert de commissie dit onderwerp ook aan te snijden bij de komende bespreking met 
schoolbesturen. 
 
9. Agenda komende commissievergadering 
 
De volgende ingekomen stukken worden geagendeerd: 

 Voorstel voorgenomen opzegging subsidies maatschappelijke opvang, op verzoek van de heer 
Vrugt (Actiepartij) 

 Realisatie van re-integratietrajecten door het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad, 
op verzoek van de heer Vrugt (Actiepartij), samen met de commissie Beheer 

 Vaststellen protocol overdracht schoolgebouwen, op verzoek van mevrouw Kerbert (D66), 
samen met de commissie Ontwikkeling 

 Brief over streetcornerwork, in combinatie met een brief over Vluchtelingenwerk en een 
bericht over de subsidiesystematiek in het sociaal domein, op verzoek van de heer Snoek 
(CDA) gecombineerd met de Algemene Subsidieverordening die is aangehouden in de 
afgelopen raadsvergadering (op verzoek van mevrouw Koper). 
 

10. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 
 


