
 

Conceptverslag van de openbare vergadering  
commissie Samenleving van 31 oktober 2013 

-1-

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 31 OKTOBER 2013 VAN DE 
COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 
Vastgesteld: 28 november 2013 
Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 
De heren Aynan (PvdA), Azannay (GroenLinks), De Jong (VVD), Schouten (Sociaal Lokaal), Snoek 
(CDA), Stapelkamp (Haarlem Plus), Vrugt (Actiepartij), Wiersma (CDA) en de dames Breed (D66), 
Huysse (GroenLinks), Kerbert (D66), Koper (PvdA), De Leeuw (OPH), Özogul-Özen (SP) 
 
Afwezig: De heer Rutten (VVD) 
 
Mede aanwezig: de heren Van de Manakker (voorzitter), Van der Hoek (wethouder), 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 Rutten. 
Na een korte peiling stelt de voorzitter vast dat de commissie prijs stelt op een raadsmarkt/gesprek 
rond zwerfjongeren. Desgevraagd stellen de leden Azannay (GroenLinks) en Schouten (Sociaal 
Lokaal) zich beschikbaar om te helpen bij de voorbereiding. 
 
2. Spreektijd voor belangstellenden 
 
Er hebben zich geen belangstellenden gemeld. 
 
3. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. Punt 6 en 7 worden gecombineerd besproken. 
 
4. Conceptverslag vergadering commissie Samenleving van 3 en 10 oktober 2013 
 

Verslag 3 oktober 2013 
 
Op pagina 4 wordt in de bijdrage van mevrouw Huysse het woord ‘levensbestendig’ vervangen door 
‘levensduurbestendig’.  
Op pagina 6 worden in de bijdrage van mevrouw Koper de woorden ‘in het geding’ vervangen door 
‘van toepassing’. 
 
Met deze wijzigingen wordt het verslag van 3 oktober 2013 vastgesteld. 
 

Verslag 10 oktober 2013 
 
Op pagina 10 wordt in de bijdrage van mevrouw Kerbert de zin die begint met ‘Ook ..”vervangen 
door: ‘Zij denkt dat dit een goed moment is om tot een verandering te besluiten in de mandatering 
rond alle drie de lp-0pschoolbesturen voor openbaar onderwijs’. 
 
Met deze wijziging wordt het verslag van 10 oktober 2013 vastgesteld. 
 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 
 
Mevrouw Koper (PvdA) heeft een rondvraag voor wethouder Van der Hoek, die zij schriftelijk zal 
stellen omdat zij de vergadering na de pauze moet verlaten. 
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Ter advisering aan de raad 
 

6. Uitwerking procesvoorstel vaststellen doelen en effecten sociaal domein, & 
7. Voortzetting BUUV 
 
Insprekers 

 
De heer De Vries (ISP) zegt als deelnemer aan de subsidiedialoog van 26 augustus nog geen verslag 
of conclusies te hebben ontvangen. Het lijkt hem voor het vervolg van de dialoog van belang dat er 
een overeenstemming bestaat met de basisorganisaties. Hij breekt een lans voor mantelzorgers die niet 
genoemd staan bij de sociale infrastructuur, maar wel bij het budgettair kader. Hij wijst op de 
cursussen voor mantelzorgers van Home-Start, een stichting die tegen geringe kosten ter plekke kan 
komen kijken naar de mogelijkheden voor mantelzorgers. Volgens spreker kan dat een aanmerkelijke 
besparing opleveren. Hij wijst ook op de functie van het ISP en Release als voorportaal voor de politie 
en instanties, een functie waar de gemeente volgens hem ook financieel baat bij kan hebben. Verder 
wijst hij op de brief van 21 oktober over de huisvesting van het ISP, die alle raadsleden is 
toegezonden. 
 
Mevrouw Hoed (stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk) roept de gemeente en welzijnsorganisaties op 
goed in de gaten te houden dat er voldoende vakkrachten in dienst blijven om kwetsbare burgers en 
vrijwilligers te begeleiden en ondersteunen. Zij hoort dat er al mensen ontslagen worden en vindt dat 
goede professionele krachten onmisbaar zijn. 
 
De voorzitter bedankt de insprekers en gaat over tot de behandeling in tweede termijn. 
 
Mevrouw Breed (D66) gaat in op drie kwesties die voor D66 uit de eerste termijn zijn blijven liggen. 
Uit de antwoorden van de wethouder maakt zij op dat die zijn uiterste best gedaan heeft om de 
financiële gevolgen van de motie op te vangen, die met uitzondering van D66 door de hele raad 
gesteund werd. De onduidelijkheid over de 45.000 euro extra acht zij opgehelderd. Zij gaat ervan uit 
dat ook de juridische aspecten voldoende zijn gecontroleerd, zodat het proces voortgang kan maken. 
Het is haar nog niet duidelijk hoe de basisinfrastructuur er precies uit gaat zien en of die gaat voldoen 
aan de criteria van toegankelijkheid en flexibiliteit om te zorgen dat de juiste deskundigheid op de 
juiste plek beschikbaar is. Dat alles in het belang van de cliënten zoals het ook omschreven staat in het 
coalitieakkoord. In de antwoorden ziet zij ook enige dubbelzinnigheid als het gaat om de keuze tussen 
kwaliteit en bezuinigingseffect bij het toelaten van een aanbod tot die infrastructuur. Maar zij beseft 
ook dat er een moment moet komen om de wethouders het vertrouwen te geven voor het volgen van 
dit groeimodel en dat systeemontwikkeling een stuk lastiger is dan het ontwikkelen van een visie. Zij 
is bereid dat vertrouwen te schenken, maar vraagt wel een beter inzicht in het totale systeem op het 
einde van deze raadsperiode. In het tijdschema staat nu dat in mei en juni van 2014 de eerste 
beschikkingen zullen worden afgegeven. Zij vraagt de raad al eerder inzicht te geven in het 
totaalbeeld. Dat kan volgens haar los van alle wetgeving die nog vanuit Den Haag moet komen, omdat 
in Haarlem al veel in nota’s is uitgewerkt. Zij vraagt de commissieleden dit verzoek te steunen, zodat 
deze raad nog kan beoordelen of de hele operatie heeft opgeleverd wat de bedoeling was. 
 
De heer Vrugt (Actiepartij) signaleert in de aanvullende brief misverstanden over de huisvesting van 
het ISP, zoals ook al door de inspreker naar voren is gebracht. Hij proeft wel een bereidheid bij het 
college om een half jaar overbrugging mogelijk te maken voor het ISP en Release en vraagt een 
bevestiging van die bereidheid. Hij signaleert nog veel oningevulde vakjes in de matrixen, met name 
bij schulddienstverlening, activering en wonen. Hij is dan ook verbaasd over de opmerking in het stuk 
dat er geen grote verschuivingen meer verwacht worden. Hij vraagt waarom er voor een alternatief 
voor BUUV niet gekeken is naar het meermalen door zijn fractie naar voren gebrachte landelijk 
project WeHelpen. Hij begrijpt niet waarom de cijfers van het omnibusonderzoek niet gewoon 
gebruikt kunnen worden om zaken meer SMART te formuleren. Hij vraagt of de aangekondigde 
nadere invullingen nog vóór de begroting te verwachten zijn. Ook hij vindt dat er nu zo 
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langzamerhand knopen doorgehakt moeten worden. Tot slot merkt hij op dat een overheveling van 
budgetten uit de programma’s 3 en 4 naar programma 7 Werk & Inkomen wel eens veel winst zou 
kunnen opleveren, omdat mensen met een vast inkomen veel minder beroep hoeven te doen op welzijn 
en zorg. 
 
De heer Snoek (CDA) spreekt uit dat elke behandeling hier nooit volledig tegemoet kan komen aan de 
veelomvattendheid van de problematiek die mensen aan den lijve ervaren. Hij bedankt de wethouder 
voor de inzet waarmee hij de vragen van het CDA over de toepasbaarheid van de nieuwe 
subsidiesystematiek heeft beantwoord. De werkelijkheid is nu eenmaal weerbarstiger dan de visie 
graag zou willen en dat heeft tot gevolg dat men in stapjes die richting inslaat. Dit is de eerste stap om 
te formuleren waar de gemeente geld op wil inzetten en wat de beoogde resultaten zijn. Op termijn 
moet het naar een situatie gaan waarin aanbieders alternatieven kunnen aanbieden om die beoogde 
resultaten te realiseren waaruit de gemeente dan een keuze kan maken. De vraag is of de wethouder 
streeft naar clustering op deelterreinen of dat hij streeft naar een grote variatie van kleine specifieke 
aanbieders. 
Hij toont waardering voor de inzet van alle mensen die betrokken zijn bij BUUV, maar blijft erbij dat 
het aan de samenleving zelf is te bepalen hoe ze het onderling elkaar helpen willen organiseren. De 
lokale overheid kan daarvoor een budget beschikbaar stellen, maar het moet naar zijn visie iets van de 
mensen zelf worden volgens een formule die hen het meest aanspreekt. Als de mensen kiezen voor de 
BUUV-formule, vindt hij dat uitstekend. Maar die moet niet opgelegd worden. Hij realiseert zich dat 
er bij BUUV een investering is gedaan die expertise heeft opgeleverd die elders bruikbaar kan zijn. Hij 
is benieuwd of er bij overdracht aan andere gemeenten ook iets aan de ontwikkelkosten terugverdiend 
wordt; in het voorbeeld van Zaanstad ziet hij alleen iets terug over de exploitatiekosten. In zijn visie is 
de formule van BUUV een combinatie van een website met sociale makelaars. Hij betwijfelt of de 
raad bij de Kadernota met zoveel woorden heeft vastgesteld dat BUUV een onlosmakelijk onderdeel is 
van de sociale infrastructuur, zoals in de brief staat. Maar ook dan nog vindt hij dat het CDA 
consistent op de lijn heeft gezeten dat het goed is als mensen zelf bepalen in welke vorm zij de hulp 
aan elkaar onderling willen organiseren. 
Hij vindt de nota een goede eerste aanzet tot het formuleren van doelen, maar signaleert ook witte 
vlekken. Hij stelt voor vanwege de toenemende eenzaamheid als gevolg van de korting op 
huishoudelijke hulp het doel op te nemen dat vereenzaamde mensen minimaal eenmaal per week 
iemand op bezoek krijgen. Hij bedankt de wethouder voor diens inspanningen voor het ISP en Release 
en vraagt of de raad daar een voorstel voor kan verwachten bij de begroting. 
 
Mevrouw Koper (PvdA) dringt aan op formele besluitvorming over de verhelderende punten die in de 
brief worden genoemd. In de begroting staan immers dingen verwerkt die nu in de brief veranderd 
zijn. Vooral over het verschil in de bedragen bij de Kadernota en in de Begroting 2014 mag in de 
besluitvorming geen misverstand overblijven. Verder kijkt zij uit naar de uitwerking van zaken als de 
integraliteit van doelen en effecten die nu nog niet in de begroting zijn verwerkt, maar wel in de 
procesbeschrijving. 
Zij vindt BUUV een mooi systeem om diensten uit te wisselen, maar de vormgeving is aan het veld. 
Zij stelt wel vragen over de verschillende scenario’s en kostenplaatjes die over BUUV zijn gepasseerd. 
De wethouder geeft aan dat er nu een beweging gemaakt wordt om de aanpak meer naar het veld en de 
bewoners zelf te brengen. De vraag is dan wat er in dat proces nog bij de gemeente blijft en welke 
kosten daarmee gemoeid zijn en in welk tempo de afbouw plaatsvindt. Zij zet vraagtekens bij de 
bewering dat de aanpak van BUUV en de sociale wijkteams zich bewezen heeft en bijdraagt aan 
mentaliteitsverandering bij de burgers. Volgens haar is men nog steeds in de pilotfase. 
Zij vraagt nog eens goed te kijken of alle juridische risico’s voor de overgangsperiode tot 2015 goed 
afgedekt zijn als de nieuwe subsidieverordening in werking treedt. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) acht de tijd gekomen dat BUUV op eigen benen komt te staan. 
Hij vindt de bemoeienis van en de kosten voor de gemeente te groot. Hij geeft er de voorkeur aan meer 
geld over te hevelen naar de sociale wijkteams en naar het programma Werk & Inkomen. 
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Mevrouw Huysse (GroenLinks) vindt dat de brief veel verheldert en het belang van kwaliteit en 
continuïteit aangeeft. Die verhelderingen zag zij ook graag verwerkt in de besluitvorming. Zij acht 
voortzetting van de subsidiedialoog noodzakelijk voor de nadere uitwerking en verheldering van 
doelen en effecten. Zij pleit ervoor de beoordeling van de offertes van aanbieders te laten gebeuren 
door specialisten met kennis van zaken en niet door financiële deskundigen. Zij wil graag bevestiging 
horen van die twee eisen. BUUV acht zij op zich een goed instrument dat veel kennis heeft opgeleverd 
tegen behoorlijke kosten. Het is nu aan de mensen zelf om daarmee door te gaan. Zij mogen ook zelf 
bepalen of ze gebruik willen maken van het landelijke project WeHelpen of andere methodes. Zij is 
blij met de duidelijkheid voor het ISP en Release. 
 
Mevrouw Özogul (SP) zegt dat zij gekant blijft tegen het overnemen van professionele inzet door 
vrijwilligers. Die keuze is echter door het kabinet gemaakt en het gaat er nu om te zorgen dat de meest 
kwetsbaren niet tussen wal en schip belanden als de thuiszorg wegbezuinigd wordt. In dit nieuwe 
proces moet er wel iemand zijn die daar op toeziet. De nieuwe subsidiesystematiek moet ook kansen 
bieden aan nieuwe aanbieders met een specifiek aanbod en niet alleen aan de bestaande aanbieders. 
Dat moet goed in de gaten gehouden worden. BUUV is een goed project geweest om te kijken hoe 
mensen elkaar kunnen helpen. Het project heeft een groot bereik, maar zij acht het nu echt tijd om het 
aan de mensen zelf over te dragen in het kader van hun zelfredzaamheid. Zij vraagt of er een deel van 
de kosten terugverdiend wordt door de overdracht aan Zaanstad. Zij pleit voor een oplossing voor het 
ISP en Release. 
 
De heer De Jong (VVD) stemt in met het stuk en de aanvullende informatie. Hij zegt persoonlijk 
gecharmeerd te zijn van BUUV en acht het een wezenlijk onderdeel van de sociale infrastructuur. Hij 
vindt het een goede ontwikkeling dat de gemeente het nu meer wil overdragen aan de mensen zelf. 
Soms moet de gemeente zelf in actie komen om een ontwikkeling in gang te zetten, maar het werkt nu 
goed en kan dan in vertrouwen worden losgelaten. De raad stelt de maatschappelijke doelstellingen 
vast, maar daarna ontwikkelen zaken zich met een eigen dynamiek in de werkelijkheid. 
 
De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) hoopt dat alles goed gaat werken, maar spreekt zijn zorgen uit 
over het vangnet. Hij spreekt zijn grote waardering uit voor BUUV en denkt dat de overdracht naar 
andere gemeenten goed is voor het groeiproces. 
 
Wethouder Van der Hoek zegt niet te streven naar clustering, maar wel naar vormen van vrijwillige 
samenwerking tussen organisaties. Dat wordt ook een van de criteria bij de beoordeling van 
aanbieders. In januari komt er een nota over de huishoudelijke hulp. In de begroting wordt de 
financiële paragraaf vastgesteld, het stuk zelf in de begrotingsweek. De subsidieverordening is volgens 
hem volledig gecontroleerd op de juridische houdbaarheid. De uitbreiding van de sociale wijkteams is 
in gang gezet omdat de raad daartoe besloten heeft en omdat die teams zich bewezen hebben in 
Haarlem en in het hele land. Hij stelt dat er al meer geld gaat naar Werk & Inkomen. Bij de 
decentralisatie zijn daar bovendien nog meer budgetten te verwachten. De beoordeling van offertes 
gebeurt op kwaliteit en op financiën. Er wordt niet alleen gekeken naar de prijs. De gemeente kan het 
zich niet veroorloven te blijven steken in een proces om alles tot ver achter de komma nu al te regelen, 
maar moet nu voortgang maken met het doorlopende proces. Met dit stuk wordt niet alles in beton 
gegoten, maar wordt een groeimodel ingezet met een financiering om dat mogelijk te maken. 
Werkenderwijs zal men zaken tegenkomen, er zullen tussentijdse evaluaties en aanscherpingen volgen. 
Daar zal de raad bij betrokken blijven. De cijfers van O&S zijn zo goed als gereed. 
Hij wil de effecten en doelstellingen voor het eind van het jaar vaststellen. Daarna moeten de 
organisaties de tijd krijgen om hun prestatieplannen en offertes zorgvuldig op te stellen en in te 
dienen. Daarna moeten die zorgvuldig beoordeeld worden. Hij denkt dat het reëel is om te stellen dat 
in mei en juni de beschikkingen klaar kunnen zijn. Hij vindt het daarom lastig om toe te zeggen dat de 
raad nog in deze raadsperiode het totale overzicht onder ogen kan krijgen. In 2015 komt er een eerste 
evaluatie. 
Hij prijst zich gelukkig dat met BUUV begonnen is toen er nog geld voor was. Daardoor kon het 
systeem opgezet worden zoals het nu draait. Volgens hem is Haarlem de enige gemeente die een 
project heeft opgezet om in te spelen op de vraag hoe hulpverlening overeind kan blijven als de 
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professionele inzet afneemt. Hij is benieuwd welke alternatieven het CDA in het veld van de partners 
opgevangen heeft, want alle partners zijn bij BUUV betrokken. Het project heeft zich bewezen en 
heeft een groot bereik. De MKBA was voor het huidige moment nog niet doorslaggevend positief, 
maar leert op termijn een rendement zien van 1 op 3. Op het totale bedrag dat in de sociale 
infrastructuur omgaat, neemt BUUV 2% voor zijn rekening. Dat lijkt hem een alleszins verantwoorde 
investering. Men kan tegenwerpen dat het gaat om geraamde aannames en cijfers, maar het aantal 
deelnemers is hoger dan het aantal openstaande vragen die op de website staan gepubliceerd. Waar het 
op neerkomt is dat 1 op de 7 Haarlemmers elkaar nu al weet te vinden dankzij BUUV. De bekende 
cijfers van WeHelpen vallen daarbij in het niet met 5 vragen in Haarlem. Er is volgens hem geen 
alternatief in heel Nederland dat aan dit bereik kan tippen. Hij vindt het een prima suggestie om 
BUUV in de Omnibus-enquête mee te nemen. De kracht van BUUV zit er volgens hem in dat er ook 
zicht is op de achterkant van de informatie. Herhaalde matches worden helaas nog niet gemeten. Uit 
de verhalen van deelnemers valt ook op te maken dat het hier gaat om een uitstekend alternatief voor 
het moment van de terugtredende overheid. Hij denkt dat men het project niet moet onderschatten. 
Dankzij de inzet van sociale makelaars lukt het juist de kwetsbare Haarlemmers aan elkaar te 
koppelen, iets wat met andere methoden niet voor elkaar te krijgen is. In de nazorg wordt gekeken of 
mensen elkaar inderdaad kunnen helpen of dat een vraag wellicht te zwaar is voor vrijwillige inzet. 
Vanuit die signalering kan een andere oplossing gezocht worden. Daarom zijn Zaanstad en een andere 
grote gemeente ook geïnteresseerd om deze aanpak over te nemen. De kracht en het succes zitten erin 
dat er terugkoppeling is over de informatie achter de website met behulp van de al dan niet vrijwillige 
sociaal makelaar. 
De afbouw naar de regierol dient zorgvuldig te geschieden, zeker met het oog op de uitrol over de hele 
gemeente. Hij denkt dat er hooguit twee jaar mee gemoeid zullen zijn voordat de uitvoering van de 
makelaarsrol geheel bij de partners komt te liggen. Dat is ook afhankelijk van de voortgang van de 
dialoog met de partners. Op termijn blijven het beheer van de website en zijn functionaliteit, de 
doorontwikkeling van het product en de bewaking van het concept bij de gemeente liggen. Hij blijft 
erbij dat bij de Kadernota is afgesproken dat BUUV onderdeel is van de infrastructuur, net als de 
sociale wijkteams. Daarom worden die bij de overdracht aan de partners ook expliciet als kaders 
benoemd.  
 
Wethouder Nieuwenburg erkent dat er witte vlekken in de matrix staan, maar wijst erop dat in 
verschillende nota’s al zaken zijn vastgesteld rond schulddienstverlening, preventie huisuitzettingen en 
wonen. Die zijn al eerder vastgesteld omdat daar de tot dan toe gangbare praktijk niet meer voldeed. 
Zij zijn niet in de matrix opgenomen, hoewel ze wel raakvlakken hebben met deze transitie, net als 
bijvoorbeeld onderwijs. 
 
De voorzitter wijst op de noodzaak van voortgang, terwijl er bij de aanstaande begroting al besluiten 
genomen worden over dit stuk. Hij stelt voor bij de begroting te besluiten over het financiële deel en in 
de raadsvergadering daarna over de rest. 
 
Mevrouw Koper (PvdA) wil toezending van een bijgesteld stuk voor de begroting, zodat dan besloten 
kan worden of het financiële deel akkoord is en de behandeling niet in het gedrang komt onder 
tijdsdruk. 
 
De heer Snoek (CDA) eist wel ruimte op voor het indienen van amendementen en moties. 
 
De heer Vrugt (Actiepartij) vraagt een toezegging over Release en ISP. 
 
Wethouder Van der Hoek wil dan eerst weten of de meerderheid vindt dat het college daarmee aan de 
slag moet. 
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie dat unaniem vindt. 
 
Na enig overleg tijdens een pauze wordt besloten dat het voorliggende stuk bij de 
begrotingsbehandelingen ter besluitvorming op de agenda komt, waarbij de brief als bijlage een 
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integraal onderdeel zal vormen van het raadsvoorstel. Waar de brief aanscherpingen bevat, gelden die 
boven de formuleringen in het voorstel zelf. Het financiële staatje in de begroting 2014 zal middels 
een erratum in overeenstemming gebracht worden met de uitleg in de brief. 
De voorzitter sluit daarmee de bespreking af. 
 
8. Gemeenschappelijke regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten en 
bedrijfsplan RBL regio West-Kennemerland ingaande 1 januari 2014 
 
De heer Aynan (PvdA) merkt op dat het hier vooral gaat om een technisch, organisatorisch stuk om 
de samenwerking structuur te geven, waarvan akte. Hij heeft begrepen dat er nog een nadere notitie 
komt over vroegtijdig schoolverlaten (VTV). Hij is wel benieuwd wat de rol van de raad nog is in deze 
nieuwe constellatie. 
 
De heer De Jong (VVD) acht de samenwerking noodzakelijk en dan is het zaak die efficiënt en 
overzichtelijk te regelen. Dat ziet hij als het doel van dit stuk waarmee hij instemt. 
 
De heer Azannay (GroenLinks) juicht elke vorm van samenwerking ter voorkoming van verzuim en 
VTV toe. Hij wil wel jaarlijkse rapportages zoals de raad die van het RMC gewend is. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) stemt in met de versterking en verbinding. Zij sluit zich aan bij de vraag 
over de invloed van de raad, die bij elke GR speelt. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) vindt het een prima stuk. Hij dringt aan op het opnemen van 
huisbezoeken in de uitvoering. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat het om meer gaat dan alleen organisatorische zaken. Het is de 
uitdrukking van de gedeelde wens in alle regiogemeenten om de grote groep 
gemeentegrensoverschrijdende leerlingen beter in beeld te kunnen houden. In deze nieuwe GR-vorm 
kan men elkaar beter aanspreken en is de verantwoording naar de eigen gemeente en naar het 
ministerie ook beter te regelen. Er wordt naar zijn visie een fikse slag geslagen. In de positie van de 
raad verandert volgens hem niets wezenlijks. Die krijgt net als voorheen alle rapportages toegestuurd. 
 
De voorzitter stelt vast dat het stuk als hamerstuk naar de raad gaat. 

 
9. Bestuursrapportage 2013-21 inclusief compenserende maatregelen 2013 
 
Mevrouw De Leeuw (OPH) signaleert een toename van de wachttijden in programma 7 voor mensen 
die een uitkering aanvragen. Dat lijkt haar ontoelaatbaar, omdat deze mensen daardoor nog dieper in 
de problemen komen. Ook in programma 8 ziet zij veel oranje en rode smileys. Zij pleit voor 
verschuivingen. 
 
De heer Vrugt (Actiepartij) acht de opname van een geraamde vrijval van de Wwb-reserve in de 
compenserende maatregelen bedenkelijk, omdat het hier immers gaat om een regeling met een open 
einde. Hij laakt het feit dat er nog steeds rode smileys staan bij de vrouwenopvang, net als voorgaande 
jaren. Hij pleit voor een herbezinning op de verdeling van contingentwoningen over de verschillende 
bijzondere doelgroepen. Hij vindt het zorgelijk dat de wachtlijsten bij uitkeringen voor een deel 
toegeschreven worden aan de reorganisatie en voor een ander deel aan de crisis. Beide factoren waren 
te voorspellen en daar moet van hem nu met meer energie op worden ingezet. 
 
De heer Azannay (GroenLinks) dringt eveneens aan op stappen om de nu al drie jaar durende 
achterstand bij de vrouwenopvang weg te werken. Verder is hij van mening dat de cijfers over 
jongeren voor het jeugdfonds wel beschikbaar zijn. 
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De heer Schouten (Sociaal Lokaal) vindt het triest dat zo veel aanvragers van een uitkering in de kou 
blijven staan. Hij merkt op dat de Wmo-reserve nu weer enige vulling heeft in tegenstelling tot een 
eerdere bewering van de wethouder dat die nagenoeg leeg was. 
 
Mevrouw Breed (D66) merkt op dat altijd beweerd is dat de reorganisatie bij Sociale Zaken juist 
bedoeld was om de wachtlijsten bij schuldhulpverlening weg te werken. 
 
Mevrouw Özogul (SP) zegt dat de wachtlijsten leiden tot schulden en een groter beroep op 
schuldhulpverlening. Zij merkt op dat aan de ene kant maatjesprojecten ondersteund worden, maar dat 
zij anderzijds hoort dat ambtenaren de maatjes niet serieus nemen. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt blij te zijn met de reorganisatie van de schulddienstverlening, omdat 
anders het probleem helemaal niet meer te overzien was geweest. Er is nu meteen contact met de 
cliënten en er is zicht op de doorlooptijden. De achterstanden worden volgens hem in hoog tempo 
ingelopen. Hij zal laten nagaan hoe er met maatjes omgegaan wordt. Bij de contigentwoningen is het 
probleem niet zozeer het totaal beschikbare aantal, maar de sterk wisselende en dus onvoorspelbare 
vraag bij de doelgroepen. Bijkomend probleem is dat elke contingentwoning meer voor deze 
bijzondere urgenten een sociale woning minder betekent voor reguliere woningzoekenden. Er heeft 
dus niemand belang bij een overschot aan contingentwoningen en daarom wordt elk jaar gekeken naar 
de verdeling en naar de vraag. Hij wijst erop dat het hier ook gaat om een regionale opgave waar elke 
gemeente een verantwoordelijkheid heeft. 
 
Wethouder Van der Hoek vult aan dat er veel gebeurt om mensen van de noodopvang te laten 
doorstromen naar reguliere huisvesting, maar dat er nog een weg te gaan is. Vandaar die smiley. Hij 
merkt op dat er vorige week in Haarlemmermeer een maatschappelijke opvang voor 30 gezinnen is 
geopend. 
 
De voorzitter sluit de bespreking af. De bestuursrapportage wordt verder besproken bij de 
begrotingsbehandeling.  
  

Overige punten ter bespreking 
 
10. Evaluatie Convenant Preventie Huisuitzettingen 
 
De heer De Jong (VVD) is blij dat er met dit convenant een stevige verbetering is ingezet in de 
schrikbarende praktijk die er kennelijk was. 
 
De heer Aynan (PvdA) wijst erop dat het verlies van een woning voor de ouders en kinderen ook een 
verlies van een thuis is. De oorzaak is meestal financieel van aard, maar daar blijft het niet bij. Het 
baart hem zorgen dat de problemen erger worden. Hij juicht het toe dat er nu gewerkt wordt met 
huisbezoeken in plaats van brieven, dat de wijkteams en een ketenaanpak worden ingezet en dat er 
wordt samengewerkt vanuit een gevoel van urgentie. Hij vraagt of de 200 miljoen extra van 
staatssecretaris Klijnsma gelabeld is voor schulddienstverlening. 
 
De heer Vrugt (Actiepartij) heeft bij Kontext gehoord dat sommige corporaties met deurwaarders 
werken die een geduchte reputatie hebben. Hij is een voorstander van de samenwerking die al een 
aantal jaren op gang is gekomen. Het handboek heeft hem veel inzicht in de veelomvattendheid 
gegeven. Hij wijst erop dat dit convenant alleen van kracht is voor corporatiewoningen, niet voor 
particulieren of huiseigenaars, noch voor studenten en anti-kraak bewoners. Hij is verbaasd dat het 
Leger des Heils geen cijfers kan leveren over het aantal daklozen in Haarlem, zoals staat vermeld in de 
antwoorden op schriftelijke vragen van de heer Aynan. Hij wijst op eventuele opvangmogelijkheden in 
het Rosenstoch-Huessy huis. 
 
De heer Wiersma (CDA) wijst erop dat er ook kerkelijke instanties zijn die woningen beschikbaar 
stellen voor noodgevallen. Hij is benieuwd of die ook betrokken worden bij dit convenant. Hij hoopt 
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dat de wijkteams meer respons krijgen dan de deurwaarder. Hij oppert de mogelijkheid dat mensen 
heel zelfredzaam al zelf een oplossing vinden en daarom niet reageren op brieven. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) vraagt wat er gebeurt als corporaties zich niet aan de afgesproken 
meldingstermijn houden en bijvoorbeeld pas na 4 maanden aan de bel trekken. Hij stelt voor 
schriftelijke mededelingen ook in het Arabisch te doen. 
 
Mevrouw Özogul (SP) is een voorstander van huisbezoeken zodat men erachter komt welke 
problemen er nog meer achter de voordeur spelen. Zij is blij met de inzet van wijkteams en heeft daar 
goede verhalen over gehoord van bewoners. Zij pleit ervoor de zorg voor kinderen goed in de gaten te 
houden. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt blij te zijn met dit convenant dat volgens evaluaties goed werkt. De 
eerste aanzet is in 2006 gegeven en het is nu verdere verbeterd en uitgewerkt. De corporaties hebben 
er alle belang bij preventief in actie te komen, want een huisuitzetting geeft hen veel kosten en 
problemen. Het college is vooral bezig met de verbetering van de sociale infrastructuur. De aanpak 
moet niet vervallen in formaliteiten en brievenschrijverij, maar meer inzicht opleveren in de 
omstandigheden van huurders. Ook de doorstroming naar passende woonruimte is een belangrijk punt 
van aandacht. 
 
De voorzitter sluit de bespreking af. 
 
11. Vaststellen Beleidsregels Huiswerkbegeleiding en Bijles 
 
De heer Aynan (PvdA) brengt in herinnering dat bij de bespreking van het armoedebeleid is 
afgesproken het budget van 200.000 euro voor ondersteuning van schoolgaande kinderen voor de helft 
aan directe onderwijsbegeleiding van de kinderen besteed wordt. Daarom is hij verbaasd over de eigen 
bijdrage van 5 euro per begeleidingsuur. Dat komt neer op een jaarbedrag van 300 euro, een bedrag dat 
ook volgens het PMO niet op te brengen valt voor ouders met een minimuminkomen. Hij vraagt 
waarom geen advies van het PMO is ingewonnen. Deze regeling mag de minima niet op extra kosten 
jagen, het was niet de bedoeling drempels op te werpen. Dit geld was immers al bestemd voor de 
minima. Hij stelt voor maatregelen te treffen om dit teniet te doen. Hij oppert het invoeren van een 
strippenkaart via scholen. Het stuk ligt hier nu ter kennisname en de invloed van de raad is daardoor 
beperkt geworden. Eventueel overweegt hij een motie vreemd. 
 
De heer Azannay (GroenLinks) is het daarmee eens. Hij betwijfelt de analyse dat kinderen maar een 
half jaar behoefte zouden hebben aan bijles. Hij wil het liefst mogelijkheden voor het hele schooljaar. 
Hij voorziet dat meer kinderen thuis zullen blijven, bepleit het achterwege laten van elke eigen 
bijdrage en wil het aan de scholen overlaten om te bepalen wie er recht heeft op deze voorziening. Ter 
vergelijking heeft hij de lijst van contributies voor verenigingen erop nageslagen. Alleen voor hockey 
betaalt men een vergelijkbare prijs, de rest is minder. Hij brengt in herinnering dat de wethouder bij de 
behandeling van het minimabeleid zelf gezegd heeft de expertise van het PMO bij de verdere 
ontwikkeling van dat beleid te willen betrekken. Hij merkt op dat de 5 euro eigen bijdrage van kracht 
is ongeacht de uurprijs van een begeleider. Dat lijkt hem een stimulans voor elke begeleider om de 
maximumprijs te vragen. 
 
Mevrouw Özogul (SP) is geschrokken van de eigen bijdrage. Deze voorziening moet volgens haar 
zonder drempels beschikbaar zijn voor kinderen die het nodig hebben. Daarbij spelen de scholen al 
een rol. Naar haar mening moeten er wel voorwaarden gesteld worden, zodat de kinderen ook 
werkelijk komen opdagen; het mag geen vrijblijvend karakter krijgen. Zij vraagt wat er gebeurt als 
kinderen meer dan 6 maanden nodig hebben. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) vindt het wel terecht enige eigen bijdrage te vragen, maar een versoepeling 
kan op haar plaats zijn. Er zitten nu nog veel aannames in de regeling die zich nog in de praktijk 
moeten bewijzen. Het gaat hier om een uitwerking van het minimabeleid waarbij de scholen zijn 
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geconsulteerd. Het PMO zou eigenlijk ook geconsulteerd hebben moeten zijn. Het budget is beperkt 
en dan blijft het vooralsnog zoeken naar een balans om te kijken hoeveel kinderen in de praktijk 
geholpen kunnen worden en of er kinderen uit de boot vallen. Het mag geen select gezelschap worden. 
Zij is benieuwd waarom er aan artikel 8 geen sanctie gekoppeld is. 
 
De heer Wiersma (CDA) is het eens met het advies van het PMO: waar kunnen deze gezinnen 
300 euro vandaan halen? Het idee om de school te betrekken spreekt hem aan, maar hij vraagt zich af 
of dit zal leiden tot een reeks van bijklussende leerkrachten. Het budget staat vast, terwijl het in feite 
om een regeling met een open einde gaat. Dat vereist een scherp toezicht. Hij wil dan ook graag een 
goede jaarlijkse verantwoording. 
 
De heer De Jong (VVD) stalt dat er voor hem als liberaal hier wel degelijk een rol voor de overheid 
ligt om de startposities van kinderen meer gelijk te trekken uit een oogpunt van sociale 
rechtvaardigheid. De lokale overheid komt de minima voor een groot deel tegemoet en dan vindt hij 
een eigen bijdrage van 5 euro acceptabel. Hij begrijpt het dilemma, omdat dit voor mensen met een 
heel smalle beurs een pittig bedrag is, maar in zijn visie komt de gemeente deze groep nu grotendeels 
tegemoet op een klein stukje na. En dat lijkt hem te billijken. De eigen bijdrage stimuleert volgens 
hem bovendien het zoeken naar goedkope en efficiënte huiswerkbegeleiders. Kinderen zijn duur, dat 
geldt voor iedereen. Er zullen gezinnen zijn die het wel kunnen betalen en wellicht sommige niet. 
Maar dit voorstel lijkt hem alleszins redelijk. 
 
De heer Vrugt (Actiepartij) wijst erop dat er veel minima zijn die met 50 euro per week moeten zien 
rond te komen. Dan is 5 euro een onbestaanbaar bedrag. De redenering lijkt te zijn dat het heel 
bijzonder is wat de gemeente hier doet en dat degenen die er buiten vallen domweg pech hebben. Hij 
stelt voor te starten zonder het vragen van een eigen bijdrage en dan te bezien of die ton euro wel 
voldoende is. 
 
Wethouder Nieuwenburg vindt het een goede regeling die past in het vastgestelde minimabeleid. 
Toen is ook het budget vastgesteld. Deze regeling is volgens hem royaler dan destijds werd 
gepresenteerd. Daarbij werd toen al gewag gemaakt van een eigen bijdrage. Kinderen hebben volgens 
hem zelden een heel jaar lang extra begeleiding nodig. Hij voert aan dat Haarlem een van de weinige 
gemeentes in Nederland is met een regeling op dit gebied. Hij ziet de eigen bijdrage als een beperkte 
wederdienst. De praktijk zal uitwijzen of deze regeling voldoende tegemoetkomt aan de vraag. Hij zal 
kijken of er met het geld van Klijnsma een voorziening te treffen is voor uitzonderingsgevallen. Hij 
zegt toe op het einde van het jaar een overzicht en evaluatie te zullen toesturen. Dan kan gekeken 
worden of er wijzigingen noodzakelijk zijn. Er zal altijd sprake zijn van maatwerk en er zullen zich 
hardheidsgevallen voordoen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking af en merkt op dat er altijd de optie is een motie vreemd in te dienen. 
 
12. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
13. Agenda komende commissievergadering 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) wil het ingekomen stuk over de voorgenomen wetswijziging 
binnen Onderwijshuisvesting agenderen, omdat de gemeente daar geen zeggenschap in heeft, maar 
krijgt geen steun uit de commissie. 
 
14. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 
 


