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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 7 NOVEMBER 2013 VAN DE 
COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 
Vastgesteld: 28 november 2013 
Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 
De heren Van der Bruggen (PvdA), De Jong (VVD), Schouten (Sociaal Lokaal), Snoek (CDA), 
Stapelkamp (Haarlem Plus), Vrugt (Actiepartij), Wiersma (CDA) en de dames Huysse (GroenLinks), 
Kerbert (D66), De Leeuw (OPH), Özogul-Özen (SP) 
 
Afwezig: De heren Aynan (PvdA), Azannay (GroenLinks), Rutten (VVD) en de dames Breed (D66), 
Koper (PvdA) 
 
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 21.05 uur en heet allen welkom. 
Hij meldt dat er enige onduidelijkheid is ontstaan over de vraag of de commissie in meerderheid vindt 
dat er behalve voor Release ook voor het ISP een regeling getroffen moet worden voor het eerste half 
jaar van 2014. De commissie blijkt bij een peiling unaniem van mening dat voor beide instanties 
dezelfde inhoudelijke en procesmatige argumenten van kracht zijn. 
 
2. Spreektijd voor belangstellenden 
 
Er hebben zich geen belangstellenden gemeld. 
 
3. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 
 
4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 
 
Er zijn geen rondvragen. De heer Stapelkamp heeft reeds schriftelijk een vraag ingediend voor 
wethouder Van der Hoek.  
 

Overige punten ter bespreking 
 
5. Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg 
 
Inspreker 
 
Mevrouw Verschure (PsyZorg), zegt dat haar gestaag groeiende organisatie PsyZorg een coöperatie 
vormt van vrij gevestigde BIG-geregistreerde GGZ-psychologen in Haarlemmermeer en 
Kennemerland. Er zijn thans 50 psychologen bij aangesloten, maar het potentieel in de regio is 250. 
Naar aanleiding van de nota brengt zij enkele punten naar voren. Zij ziet een in de praktijk lastige 
scheidslijn ontstaan als de financiering van de behandeling van de context van kinderen uit een andere 
bron komt dan die voor de behandeling van de kinderen zelf. De eerste lijn en de vrij gevestigden 
vallen in de praktijk samen onder de basis- en generalistische GGZ. Toch wordt daar in de calculaties 
een verschil tussen gemaakt. Zij betwijfelt of de nota wel een goed beeld hanteert van de vrij 
gevestigden. Dat lijkt beperkt tot een groep van ongeveer 50 psychologen die louter jeugd tot 23 jaar 
behandelt. Zij denkt dat het budget het tienvoudige moet zijn van wat in de nota staat en biedt haar 
hulp aan om betere cijfers boven tafel te krijgen. Zij nodigt de raad uit om via de griffie een 
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werkbezoek te organiseren zodat de raadsleden een beter beeld krijgen van de organisatie van de GGZ 
vanaf begin 2014.  
 
De heer Snoek (CDA) vraagt of de nota alleen onvoldoende inzicht geeft in het aantal psychologen of 
ook in de daarmee gemoeide kosten. Hij vraagt of de inspreekster zich herkent in de wijze waarop de 
zorgen van de vrij gevestigden verwoord zijn in het stuk. Bij de opstelling was immers ook een 
vertegenwoordiger van die sector betrokken. 
 
Mevrouw Verschure zegt dat de nota ook geen goed beeld geeft van de kosten. Die worden nu al 
stevig onderschat, maar laten bovendien buiten beschouwing dat er de komende jaren een grote 
verschuiving van de tweede lijn naar de eerste lijn zal plaatsvinden. De forse bezuinigingen op de 
tweede lijn zullen leiden tot stijgingen in de eerste lijn, dus bij huisartsen en generalistische GGZ. Zij 
kan wel merken dat er een vrij gevestigde betrokken geweest is bij de nota. Zij merkt op dat de vrij 
gevestigden in heel Nederland aanvankelijk een afwachtende houding hadden, maar zich beginnen te 
realiseren dat zij zich moeten organiseren om in de toekomst nog enig contract te kunnen afsluiten met 
zorgverzekeraars die niet meer in zee wensen te gaan met individuele eenmanspraktijken. 
 
Mevrouw Huysse (GroenLinks) vraagt naar een verklaring voor de grote verschillen en het buiten 
beeld blijven van een groep van deze omvang. 
 
Mevrouw Verschure antwoordt dat grote instellingen aparte financiële afdelingen hebben die 
gemakkelijk en snel de gevraagde informatie kunnen aanleveren. De vrij gevestigden zijn kleine 
zelfstandigen die niet gemakkelijk op één lijn te krijgen zijn. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) merkt op dat de informatie in eerste instantie afkomstig is van de 
zorgverzekeraars die van doen hebben met grote instellingen en kleine aanbieders. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat de cijfers inderdaad via die weg zijn aangeleverd. Het overleg met 
de vrij gevestigden heeft plaatsgevonden met een andere organisatie dan die van de inspreekster. De 
gemeentelijke projectleider is volgens hem echter volop bereid met de inspreekster in gesprek te gaan 
over de interpretatie en juistheid van cijfers om uiteindelijk te komen tot een goed beleidsdocument.  
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) verzoekt de griffie een werkbezoek te organiseren. 
 
De voorzitter peilt de meningen en stelt vast dat een meerderheid geporteerd is voor een werkbezoek. 
Hij zal de griffie vragen dit te organiseren. Hij bedankt de inspreekster voor haar bijdrage en gaat over 
tot de bespreking. Hij merkt ter inleiding op dat er voor januari een beleidsdocument op stapel staat 
over hetzelfde onderwerp. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) merkt op dat dit document vanwege een wettelijke verplichting al vóór 31 
oktober in samenwerking met de regiogemeenten is uitgegaan. Zij kan zich vinden in de 
uitgangspunten. Er zijn nog veel zaken onduidelijk en dit stuk geeft slechts een richting aan voor de 
komende periode voor de uitdaging om voor deze complexe doelgroep een passende aanpak te 
verwezenlijken met een lager budget. Zij mist in het stuk de relaties met passend onderwijs en Samen 
voor Elkaar. Zij vindt het opmerkelijk dat er gekozen wordt voor een scenario met een korting van 7%. 
Zij vindt het goed dat gelijk oplopend met de bezuinigingen gekeken wordt naar mogelijkheden voor 
een vernieuwende aanpak. Daarvan is D66 ook een voorstander in het bredere sociale domein. Ook de 
bestaande partners kunnen vernieuwingen doorvoeren. Zij vraagt of zij goed begrepen heeft dat er een 
extra budget ontstaat als de korting lager uitvalt. Zij zou het mooi vinden als het zou lukken de zorg 
voor jongeren op een nieuwe manier vorm te geven en gelijktijdig de uitvoeringskosten te drukken 
door samenwerking in de regio. Dat zou een mooi neveneffect zijn van de transitie. In de toeleiding 
wordt vooral naar de CJG’s verwezen. Zij vindt dat op zich begrijpelijk, maar zou het betreuren als de 
CJG’s daarmee Bureaus Jeugdzorg nieuwe stijl zouden worden met alle bureaucratische verstoppingen 
van dien. In de vorige stelselwijziging was het ook al de bedoeling verwijzingen niet meer via de 
huisartsen te laten verlopen, omdat die geneigd zijn direct door te verwijzen naar de zwaardere vormen 
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van zorg bij de GGZ, terwijl een lichtere vorm van zorg meer op zijn plaats zou kunnen zijn. Enerzijds 
begrijpt zij de wens om de vraag te kanaliseren, anderzijds ziet zij wel een risico van 
bureaucratisering. Zij pleit voor een bredere blik. 
 
De heer Snoek (CDA) is het daar niet mee eens. Volgens hem was het de bedoeling tot een betere 
afstemming te komen in een diffuus veld, waar de zorgverleners elkaar amper kenden. Dat komt nu op 
de gemeente af en hij schrikt af en toe van de inhoud van de dossiers die hij zich eigen tracht te 
maken. Hij neemt een stijging van meldingen, agressie en geweld waar en vraagt zich af of daar wel 
voldoende rekening mee is gehouden in dit document. Dat alles kan immers ook leiden tot een 
toenemend beroep op deze zorg. Het goede aan dit document vindt hij dat het op tijd afgekomen is, dat 
de aandacht voor continuïteit centraal staat en dat de vrij gevestigden geraadpleegd zijn. Hij heeft ook 
een aantal aandachtspunten. Zo vraagt hij of de beoogde betere afstemming inderdaad gerealiseerd 
gaat worden. Hij is benieuwd of de CJG-coaches toegerust zijn op alle nieuwe taken in deze complexe 
problematiek. Het uitgangspunt van een verschuiving van residentiele naar ambulante zorg kan 
volgens hem botsen met het uitgangspunt dat het kind centraal moet staan. Hij vindt dat de toegang via 
de huisarts mogelijk moet blijven. Hij is benieuwd hoe de dwang- en drangrol van het CJG zich 
verhoudt tot de ondersteunende rol van de sociale wijkteams. Als de wijkteams een kind uit huis 
kunnen halen, ontstaat er volgens hem een groot probleem. Verder is hij benieuwd of de gemeente wel 
helemaal voorbereid is op deze transitie. Hij kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat de 
klachtencommissie enige bijscholing nodig zal hebben. Voorts is hij benieuwd naar de positie van vrij 
gevestigden in dit geheel en hun kansen op contractering als de gemeente het voor het zeggen heeft. 
In algemene zin betwijfelt hij of het qua onderhandelingspositie slim is nu al in te zetten op 7% 
korting. Hij denkt dat Twente het in dat opzicht slimmer gedaan heeft door op voorhand te zeggen dat 
elke korting onhaalbaar is en te schermen met miljoenentekorten.  
 
De heer De Jong (VVD)merkt op dat het stuk goed aansluit bij voorafgaande documenten. De 
uitgangspunten van het Rijk zijn helder: continuïteit en beperking van frictiekosten. Het is volgens 
hem ook de wens van cliënten zelf om minder aangewezen te zijn op residentiële zorg. Dat die 
verschuiving ook nog besparingen oplevert, lijkt hem dubbele winst. Ook is hij af en toe geschrokken, 
vooral van de aantallen jongeren met meervoudige problematiek. De VVD is blij met de integrale 
benadering in het stuk. Daarom begrijpt hij de keuze voor de CJG’s, maar hij is benieuwd hoe de 
wethouder de benodigde kwaliteit en personeelssterkte denkt te realiseren. Hij is benieuwd of de 
wethouder van mening is dat de instellingen nu nog te verstard werken en daarom in beweging moeten 
komen. Heel erg blij zegt hij te zijn met de zin dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de 
frictiekosten. Hij vermoedt dat de gemeentelijke klachtencommissie inderdaad enige bijscholing nodig 
zal hebben. 
 
De heer Van der Bruggen (PvdA) is blij met het informatieve stuk, al betreurt hij de omvang, het 
jargon en de vele afkortingen. Hij betreurt het dat de raad het stuk niet eerder onder ogen heeft gehad, 
zoals bij andere gemeenten wel gebeurd is. Dan had de PvdA nog enkele suggesties kunnen leveren 
die hadden kunnen worden meegenomen. Dat belooft hij in januari te gaan inhalen. Hij is benieuwd of 
bij de gemeente het bericht van de VNG is doorgedrongen dat de korting vrijwel zeker niet 7% maar 
5% zal bedragen. Bij de uitgangspunten mist hij het element preventie via wijkteams en coaches om 
dure en zware vormen van zorg voor te zijn. Naast het vermijden van frictiekosten pleit hij voor het 
hanteren van het principe mens-volgt-werk als een inspanningsverplichting voor de gemeenten. Hij 
vraagt hoe het met de samenwerking buiten Zuid-Kennemerland staat, met name met IJmond en 
Haarlemmermeer die door het hele stuk heen wel staan genoemd. De cijfers zijn nog steeds niet 
compleet en op orde. Hij pleit ervoor de cijfers niet te baseren op de plaats van vestiging van een 
zorgverlener, maar op basis van de woonplaats van de woonplaats van de cliënt om een goed beeld te 
krijgen van de kosten voor een gemeente. 
 
De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) betreurt de vele onzekerheden en hoopt dat de korting op 
maximaal 5% zal uitkomen. De samenwerking en de continuïteit van de zorg vindt hij uitstekende 
zaken. Hij betreurt het dat er slechts beperkte ruimte is voor nieuwkomers op de zorgmarkt. 
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De heer Schouten (Sociaal Lokaal) is van mening dat het lastig is de controlerende taak uit te 
oefenen op een stuk dat al de deur uit is. Vanwege alle onduidelijkheden is het onmogelijk nu al de 
gevolgen te overzien, terwijl in dit stuk wel al wordt voorgesorteerd als was er al sprake van 
vaststaande feiten. Hij is het eens met de stelling dat er maar beperkte ruimte is voor nieuwkomers 
vanwege de continuïteit en de beperking van frictiekosten. Hij zegt pas tot een eindoordeel te kunnen 
komen na mei 2014 als er meer feiten bekend zijn. 
 
Mevrouw Özogul (SP) acht het van belang dat mensen hun zorgverlener kunnen behouden en acht het 
daarom goed dat er met veel organisaties gesproken wordt. Zij voorziet dat de SP in januari zeer 
kritisch zal kijken naar de beleidsnota, omdat er minder geld beschikbaar komt voor de zorg. Zij wijst 
erop dat de drempel voor het CJG hoog kan zijn, omdat ouders bang zijn dat hun kind daar wordt 
afgepakt. Daarom wil zij dat ook de huisarts mag blijven doorverwijzen. Zij is ingenomen met de rol 
van de wijkcoaches. 
 
Mevrouw Huysse (GroenLinks) zegt dat nog moeilijk te overzien is hoe complex de 
verantwoordelijkheid van de gemeente wordt, ook op het gebied van preventie en het bieden van 
perspectieven. Zij deelt de zorgen over het CJG. Zij pleit voor een grotere diversiteit en betere 
afspiegeling van de bevolking bij de CJG-coaches. Zij is blij met de continuïteit en de gelijkmatigheid 
in de vernieuwing en zegt de voortgang gespannen te volgen van dit proces vol onzekerheden. 
 
De heer Vrugt (Actiepartij) zegt weinig inhoudelijks te kunnen inbrengen over dit voor de gemeente 
vrij nieuwe onderwerp. Hij is benieuwd naar het uiteindelijke kortingspercentage. De opmerking van 
de inspreekster over het tienvoudige budget geeft hem te denken over het realiteitsgehalte van dit stuk. 
Hij houdt zijn hart vast in de wetenschap dat het veld het nu al zwaar heeft, terwijl de echte 
bezuinigingen nog op stapel staan. Hij is het eens met het belang van preventie, maar beseft dat dit 
stuk alleen over de zorg gaat. Hij vindt het van belang dat de participatieraad betrokken wordt bij de 
totstandkoming van de beleidsnota over dit nieuwe onderwerp. Hij ziet het als een uitdaging om 
vertrouwd te raken op dit gebied. 
 
Mevrouw De Leeuw (OPH) vindt het onderwerp te moeilijk om helemaal te bevatten. Zij is voor 
preventie, maar ook voor continuïteit in de zorg voor wie dat nodig heeft. Zij denkt dat de CJG-
coaches voor veel mensen gelijk zijn aan de kinderbescherming met haar kwalijke reputatie. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat het stuk vóór 31 oktober de deur uit moest. Bij de 
transitiecommissie onder voorzitterschap van oud-wethouder van Rotterdam Geluk is het voorstel 
goed ontvangen, omdat het voorsortering op een nieuwe complexe situatie combineert met 
vernieuwing. Veel regio’s staan in de wachtstand en dus per saldo een achterstand. De gemeente 
opereert in dezen niet alleen, maar in goede samenwerking met de regiogemeente en ook met IJmond 
en Haarlemmermeer, deels ook vanwege gezamenlijke inkoop. Een aantal zaken wordt strikt lokaal 
aangepakt en daar kunnen dan relaties gelegd worden met de aanpak uit andere nota’s: de wijkteams, 
passend onderwijs, Samen voor Elkaar. Maar voor andere zaken is de regionale samenwerking nodig. 
Er blijkt veel overeenkomst te bestaan tussen de transitiedocumenten in de regiogemeenten. De 
regionale aanpak biedt ook meer kansen voor vernieuwing en nieuwe partners. Hij vindt dat er al met 
al een goede balans is gevonden in alle prikkels en concurrentieoverwegingen. 
Hij vindt dat men ook bij de mogelijke kortingen moet uitgaan van de meest juiste gegevens, juist 
omdat er nog zo veel onduidelijk is. De cijfers worden gaandeweg steeds meer verfijnd. De gevraagde 
financiële duidelijkheid zal pas bij de meicirculaire komen. Daar kon ook de transitiecommissie geen 
eerder antwoord op geven. Daarom is ingezet op een scenario met 7% korting. Als het percentage 
lager uitvalt, komt er vrije ruimte voor vernieuwing en kwaliteit. 
Juist vanwege het multidisciplinaire karakter neemt de betekenis van het CJG toe. Daar bestaan 
drempels, maar het is zaak die proefondervindelijk te slechten en goede verbindingen te leggen met de 
wijkteams. Hij ziet het nu al als een belangrijke verbetering ten opzichte van de voorafgaande situatie 
en wil elke kans op verbetering met beide handen aangrijpen. Volgens hem verdwijnt de huisarts niet 
buiten beeld en zal die zijn rol blijven houden. 
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De participatieraad zal betrokken worden bij de vormgeving van nieuwe documenten in dit dossier om 
het draagvlak te vergroten. Spreker neemt het pleidooi voor het mens-volgt-werkprincipe over, niet 
alleen met het oog op vermijding van frictiekosten, maar vooral uit het oogpunt van werkgelegenheid. 
Hij wijst op de kansen om hierbij de goede kwaliteit op de goede plek te krijgen en hij wil graag 
verantwoordelijkheid dragen voor een proces om goede mensen te verbinden aan goede producten. 
Er waren tot nu toe te veel perverse prikkels waardoor doorverwijzingen profijtelijk waren. De 
preventie moet goed op orde komen en onterechte labels moeten niet meer uitgedeeld worden. Niet 
alles zal kunnen worden voorkomen, maar het moet op zijn minst serieus geprobeerd worden. Hij is 
van mening dat de organisaties daar tot nu toe te weinig op hebben geacteerd. Daarmee kunnen 
volgens hem ook aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden zonder jongeren de nodige zorg 
van kwaliteit te hoeven ontzeggen. 
 
De heer De Jong (VVD) constateert dat het dus kennelijk mogelijk is besparingen te realiseren zonder 
de zorg wezenlijk aan te tasten, zoals het kabinet ook beweert. Hij vraagt waarom het CDA dan pleit 
voor het hanteren van een lager kortingspercentage. Zou meer geld in de optiek van het CDA dan meer 
en betere zorg opleveren? 
 
De heer Snoek (CDA) wijst op ervaringen met onderhandelen als er landelijk maar één pot geld te 
verdelen valt. Als deze regio dan zegt met 7% uit te kunnen en Twente schermt met grote tekorten dan 
valt volgens hem uit te tellen wie extra geld zal krijgen. Het gaat hem nu om de 
onderhandelingspositie. 
 
De heer De Jong (VVD) noemt dat een perverse prikkel in overheidsland. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat de regio ervoor gekozen heeft zich niet gek te laten maken, niet 
tegen elkaar op te bieden en op het vinkentouw te blijven zitten. Er wordt samengewerkt met de G32 
en overigens ook met de regio Twente om datgene te doen wat de gemeente moet doen. Dit document 
is het richtsnoer dat op dit moment beschikbaar, afgesproken en haalbaar is voor deze regio. Hij acht 
het verantwoord om op deze manier verantwoord richting te geven aan de beleidsdoelen. Bij de 
formulering van de beleidsdoelen in de aanstaande beleidsnota zal meer ingegaan worden op de lokale 
omstandigheden en zullen preventie, regionale samenwerking en het werk-volgt-mensprincipe nader 
uitgewerkt worden. 
Er is contact geweest met de vrij gevestigden, maar met een andere vereniging dan PsyZorg. De 
projectleidster gaat contact opnemen met PsyZorg. Er is voor hen een rol weggelegd zowel in de eerste 
als in de tweede lijn. De gemeente wil in gesprek gaan om te kijken hoe die plek ingevuld kan worden 
en zoekt daarom aanspreekpunten. 
Tot slot wijst hij op een bijeenkomst op 20 november in het raadhuis van Heemstede voor alle 
raadsleden uit de regio. Samen met collega Van der Hoek is hij bezig met de voorbereiding van 
informatiesessies voor de nieuwe raad over de decentralisaties. 
 
De voorzitter sluit de bespreking af. 
 
6. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
7. Agenda komende commissievergadering 
 
Er worden geen ingekomen stukken geagendeerd. 
 
8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 
 


