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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 3 JULI 2014 VAN DE COMMISSIE 

SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 

Vastgesteld in de vergadering van 4 september 2014 

Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 

de heer J.J.L. Amand (Trots), de heer M.H. Brander (PvdA), mevrouw A. Dekker (D66), de heer F. 

Garretsen (SP), mevrouw D. Huysse (GLH), de heer R.G.J. de Jong (VVD), mevrouw J. van Ketel 

(SP), mevrouw Z. Klazes (GLH), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw S. Özogul-Özen (SP), de heer 

A.P.D. van den Raadt (Trots), mevrouw E. de Raadt (CDA) mevrouw N.U. Ramsodit (PvdA), de heer 

F.N.G. Smit (OPH), mevrouw F.C. Tempelaars (AP), de heer F.C. Visser (CU), de heer J. Vrugt (AP) 

 

Afwezig: de heer F.J. Abspoel (CU), de heer A. Azannay (GLH), de heer A. Koekkoek (OPH), 

mevrouw F. Simsek (CDA) 

 

Mede aanwezig: mevrouw L. van Zetten (voorzitter), de heer J.C. van der Hoek (wethouder), 

mevrouw J. Langenacker (wethouder), de heer M. Snoek (wethouder), mevrouw D. Taets van 

Amerongen-Ingram (secretaris) 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

De voorzitter opent de extra vergadering om 18.00 uur en heet allen welkom. 

Er is bericht van verhindering van de heer Koekkoek (OPH), de heer Azannay (GLH), mevrouw 

Simsek (CDA) en mevrouw Sterenberg (VVD). 

Zij deelt mee dat er geen verslag gemaakt is van de informele bijeenkomst in Heemstede over de 

offerteaanvragen en adviseert de raadsleden daar via hun partijgenoten in de regio informatie over in te 

winnen. 

 

2. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 

 

Overige punten ter bespreking 

 

3. Offerteaanvragen maatwerkvoorzieningen Wmo en Zorg voor de Jeugd 

 

De voorzitter merkt ter inleiding op dat deze bespreking is ingelast om de commissie de gelegenheid 

te geven te bespreken of het college met dit programma van eisen binnen de door de raad vastgestelde 

kaders gebleven is. 

 

De heer Garretsen (SP) vraagt naar de voor- en nadelen van aanbesteding in vergelijking met niet 

aanbesteden bij een gewichtig maatschappelijk belang waarvan sprake is in de 2b-procedure. Hij is het 

eens met de keuze voor continuïteit. Hij is benieuwd of de combinatie van WWBZ- en Wmo-zorg 

mogelijk is met de huidige aanbieders. Daar heeft de oppositie om gevraagd en de wethouder heeft 

daar positief op gereageerd. Hij is positief over het behoud van de eigen verantwoordelijkheid binnen 

de regionale samenwerking, maar zal het college wel houden aan de realisatie van de beoogde 

efficiencywinst van die samenwerking. Hij is benieuwd of de vrijgevestigde psychotherapeuten van 

Vereniging 023 nu ook mogen meedingen bij de jeugdzorg. Hij informeert of de wettelijke 

verplichting om tot cliënten terug te leiden dossiers op te sturen naar het landelijke informatienet niet 

op gespannen voet staat met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij vraagt of er contact 

is met scholen over het vroegtijdig signaleren van problemen bij jonge kinderen. Verder heeft hij een 

aantal positieve opmerkingen. Hij is het eens met de combinatie van ondersteuning en vroeg ingrijpen. 
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De voorzitter merkt op dat de spreker wel erg veel ingaat op details, terwijl het nu gaat om het 

beoordelen van het kader. 

De heer Garretsen (SP) sluit zijn bijdrage af met het uitspreken van steun voor de motie van de PvdA 

en D66 over de overname van personeel. 

 

Mevrouw Dekker (D66) informeert naar de stand van zaken in de procedure. Zij is benieuwd of de 

raad nog iets kan aanpassen. Zij is benieuwd hoe de afspraken die nu gemaakt worden met de 

aanbieders zich verhouden tot de verordeningen die nog moeten worden vastgesteld. Ook zij wil weten 

of de zelfstandige aanbieders nu kunnen meelopen in deze procedure. Verder is zij benieuwd hoe 

omgegaan wordt met nieuwe aanbieders. Zij krijgt nu de indruk dat alleen bestaande aanbieders een 

contract krijgen tot eind 2016. Zij is benieuwd naar de resultaatmeting en mist kwantitatieve 

indicatoren. Ze is erg benieuwd hoe zaken gemonitord kunnen worden. 

 

De heer Brander (PvdA) complimenteert het college met de gedrevenheid van deze stukken. Hij is 

benieuwd of er nog opmerkingen in verwerkt zijn die onlangs in de raad gepasseerd zijn over de 

offerteaanvraag voor huishoudelijke hulp. Verder is hij benieuwd hoe deze reeks offerteaanvragen op 

onderdelen zich verhoudt met de integrale werkwijze van de wijkteams. 

 

De heer Vissers (CU) heeft het idee op een rijdende trein te moeten springen. Hij is er verbaasd over 

dat het college niet eerder een moment gevonden heeft om onder minder druk in concept van het 

document met de raad te bespreken. Hij vindt het bizar is om hoeveel cliënten het gaat. Bestaande 

cliënten blijven bij een huidige aanbieder, maar het is hem niet duidelijk wat er met nieuwe cliënten 

gebeurt. Hij stelt voor akkoord te gaan met deze stukken, maar dan in de aanloop naar 2017 wel een 

gedegen traject met de raad te doorlopen en te komen tot meer SMART geformuleerde condities. Hij 

vraagt hoe het staat met de keuzevrijheid van cliënten als er sprake is van hoofd- en nevencontracten 

met aanbieders. Verder is het hem onduidelijk hoe de financiële stromen tussen gemeenten gaan 

verlopen. 

 

De heer De Jong (VVD) vindt dat de raad wel voortdurend goed is meegenomen in de ontwikkeling 

van het programma Samen voor Elkaar. Hij denkt alleen dat het beter geweest was nog een tussenstap 

te zetten tussen de vaststelling van de kaders en deze offerteaanvragen. Hij heeft er echter wel alle 

vertrouwen in dat het college binnen de afgesproken kaders gaat werken bij het beoordelen van de 

offertes die hij verder niet hoeft in te zien. Hij is wel benieuwd naar de antwoorden op de gestelde 

vragen, met name die van D66 over de nieuwe aanbieders. Hij kan nu instemmen met dit stuk, maar 

pleit wel voor het inlassen van die tussenstap in de procedure naar 2017. 

 

De heer Smit (OPH) uit zijn verbazing over het feit dat deze vergadering moest worden ingelast 

omdat er kennelijk nog zoveel vragen zijn bij de commissieleden. Hij vraagt de coördinerende 

wethouder hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe het wordt opgelost en hoe dit soort zaken wordt 

vermeden in de toekomst. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) vraag of bij de lijst van aanbieders is gekeken of zij de Balkenende- 

dan wel de Schneidersnorm hanteren. Hij heeft de openbare registers geraadpleegd en heeft gezien dat 

bijvoorbeeld Heliomare boven die norm voor de beloning van de top zit. Hij vraagt hoe dit mogelijk 

is. 

 

Mevrouw Özogul (SP) vindt het ook belangrijk dat al deze instellingen voldoen aan die 

inkomensnorm die de raad bij motie heeft vastgesteld. Zij vraagt waarom niet alle procedures met de 

raad zo zijn doorlopen als in de eerste Wmo-ronde in de vorige raadsperiode. 

 

De heer Vrugt (AP) deelt die opvatting, maar zegt in dit geval geen aanwijzingen te hebben voor 

overtreders. 

 

Mevrouw Klazes (GLH) acht het weinig zinvol vragen te stellen als de raad toch niets meer kan 

veranderen aan de gang van zaken. 
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Wethouder Snoek brengt in herinnering dat de raad in januari de kaders heeft vastgesteld op een 

redelijk hoge abstractieniveau. Dat is daarna meer geconcretiseerd en voor zover hij kan beoordelen 

zijn alle trajecten binnen de kaders gebleven. Tussentijds is de raad in maart ook nog een 

verwervingsstrategie aangeboden. Toen heeft de raad daar groen licht aan gegeven en is niet gevraagd 

om het bespreken van nadere uitwerkingen. De kern is de continuïteit van de zorg. Elk kind dat nu 

zorg krijgt zal die blijven behouden. Voor nieuwe aanbieders is helaas pas ruimte in 2017. Het proces 

in de aanloop naar 2017 zal vergelijkbaar zijn met het nu doorlopen traject, maar dan loopt deze raad 

in de huidige samenstelling helemaal mee. Hij zal erop toezien dat de hele procedure goed doorlopen 

wordt. 

De verdeling van de geldstromen tussen de gemeenten in de regio hangt samen met hun inwoneraantal 

en hun zorgvraag. Waar het nu om gaat is dat de raad beoordeelt of het college binnen de vastgestelde 

kaders gebleven is en zijn stellige overtuiging is na herlezing van alle stukken dat dit het geval is. 

Maar het is inderdaad een rijdende trein en er zijn al afspraken gemaakt met de regiogemeenten. De 

offertes moeten op tijd binnen zijn om nog contracten voor 2015 te kunnen afsluiten. Dat betekent 

echter geenszins dat de raad nu buitenspel staat bij de Wmo en de jeugdzorg. Met de raad zal in 

september nog gesproken worden over de wijze van monitoring en sturing. Ook de verordeningen en 

de toegang komen nog ter sprake. Als het gaat om overname van personeel, waarover straks een motie 

komt in de raad, merkt hij op dat hij zich niet kan voorstellen dat de raad voorstander is van overname 

van bijvoorbeeld een groep van psychologen als uit de monitoring naar voren komt dat men niet 

tevreden is over hun werk.  

 

De heer De Jong (VVD) herhaalt zijn pleidooi voor een tussenstap in het proces voor 2017. De raad 

heeft kennelijk zaken uit het zicht verloren en dat moet in het vervolg beter.  

 

Mevrouw Leitner (D66) is het daarmee eens. Door de verkiezingen zijn de genomen stappen te groot 

voor de nieuwe raadsleden. Dat moet een volgende keer beter aangepakt worden. 

 

Mevrouw Ramsodit (PvdA) wijst op de afspraak meer integraal te gaan werken, terwijl er nu weer erg 

gewerkt lijkt te worden met afzonderlijke werkvelden. Zij waarschuwt op te passen voor 

versnippering. Ten tweede wijst zij op de waarschuwing van de beroepsvereniging van accountants in 

april over de moeilijke verantwoording van geldstromen tussen gemeenten in een regio. Zij vraagt of 

er daarover een helder convenant is vastgelegd. Tot slot vraagt zij ook de uitvoeringskosten van de 

gemeente - naar een eerste schatting 10% van het budget – goed in beeld te brengen, zodat de raad ook 

daarop kan sturen. 

 

Wethouder Snoek stelt dat de ambtenaren maar al te graag de raad helemaal willen meenemen in alle 

vervolgstappen in dit traject. Hij en zijn ambtenaren zijn bereid informatie te leveren, ook ter 

ondersteuning van de werkgroep die de commissie wil instellen. De zelfstandige psychotherapeuten 

kunnen ook meedoen in de huidige ronde via het portal van Amsterdam waar Haarlem bij kan 

aansluiten. Iedereen die nu al aanbod verleent, kan mee in deze ronde. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat de 2b-procedure al in de verwervingsstrategie stond vermeld 

vanwege de continuïteit van de zorg. De combinatie van AWBZ- en Wmo-zorg is mogelijk vanwege 

diezelfde continuïteit, maar zal ook afhangen van de offertes waar aanbieders mee komen. Vragen 

over de verordeningen komen nog als de verordeningen zelf hier besproken worden. 

 

Wethouder Langenacker zegt de bezorgdheid van de raad over de gang van zaken te begrijpen, ook al 

is er met de vorige raad een heel proces doorlopen. Het college is van plan de raad de komende 

maanden goed mee te nemen in alle vervolgstappen in de besluitvorming op weg naar 2015. Er komen 

nog stukken over beschermd wonen, over de wijkteams, over de verordeningen, over de resultaten van 

het innovatiebudget voor 2014, over het doelgroepenvervoer en over de toegang. Dat zijn onderwerpen 

die los van de besluitvorming aandacht van de raad behoeven. Zij stelt voor op korte termijn met de in 

te stellen werkgroep om tafel te gaan om bijvoorbeeld de zogenaamde veegnota te bespreken die na 
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het reces geagendeerd wordt. Zij zal erop toezien dat alle openstaande vragen schriftelijk beantwoord 

worden. Ook de opmerkingen van mevrouw Ramsodit zal zij daarin meenemen. 

 

De voorzitter wil met het oog op de tijd de bespreking afronden, maar de commissie dringt aan op 

beantwoording van de vraag over de Schneidersnorm. 

 

Wethouder Snoek zegt dat er nooit een Schneidersnorm is vastgelegd. De Balkenendenorm is wel van 

kracht en die wordt nageleefd. Maar er is een overgangsregeling voor bestuurders die al in functie 

waren voordat die norm werd ingevoerd. Nieuwe bestuurders vallen wel onder die norm. Het kan dus 

zijn dat de gemeente zaken doet met een instelling waar nog een bestuurder zit die niet onder de norm 

valt. Hij zegt niet van plan te zijn elke organisatie daarop na te lopen.  

 

Mevrouw Özogul (SP) wijst op de motie die bij de subsidiesystematiek is aangenomen over de 

Schneidersnorm. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) zegt toe zijn lijst met instellingen boven die norm via de griffie aan 

de commissie en de wethouder te zullen sturen. 

 

De voorzitter zegt te zullen laten uitzoeken wat er met die motie gebeurd is en sluit de bespreking van 

dit punt af. 
 

 

4. Invulling kaderstellende en controlerende rol gemeenteraad inzake decentralisaties 

 

De voorzitter zegt dat er twee voorstellen liggen om de grip van de raad te verstreken. Er ligt een 

voorstel van de griffie om van het onderwerp decentralisaties een structureel periodieke agendapunt te 

maken en een voorstel om een werkgroep van commissieleden in te stellen, waarvoor zich al leden 

gemeld hebben: Brander, Leitner, Dekker, Van Ketel, Vrugt. Deze werkgroep is een zaak van de 

commissie, niet van het presidium. De gedachte is ontstaan als uitvloeisel van de masterclass. Het lijkt 

haar niet verstandig twee leden uit één fractie in de werkgroep te zetten.  

 

Mevrouw Ramsodit (PvdA) wil weten of de gemeente gaat kiezen voor een wijze van 

verantwoording die in samenspraak met de aanbieders wordt bepaald, zoals nu in de stukken staat, of 

dat er meer gekoerst wordt op een uniforme wijze van verantwoording waar de beroepsvereniging van 

accountants voor pleit. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt deze vraag te willen meenemen bij de schriftelijke beantwoording van 

de andere openstaande vragen. 

 

Mevrouw Leitner (D66) zegt dat er nu twee zaken door elkaar heen lopen. Er is vooraf gesproken 

over een werkgroep die zich zou buigen over de regionale samenwerking. Daar wil zij in plaatsnemen. 

Daarnaast zou er een werkgroep komen voor het proces rond de decentralisaties en daar zou haar 

fractiegenoot Dekkers aan gaan deelnemen. 

 

De voorzitter constateert na enige peilingen dat er voor de werkgroep regionale samenwerking zich 

gemeld hebben de leden: Leitner, Van Ketel en Ramsodit. Voor de werkgroep decentralisaties zijn dat 

de leden: Brander, Klazes, Dekker, De Jong, Özogul en Vrugt. De OPH is pas in 2015 beschikbaar. 

De voorzitter constateert dat de commissie instemt met de periodieke agendering van het onderwerp 

decentralisaties. 
 

 

5. Subsidies basisinfrastructuur 

 

De heer Brander (PvdA) brengt in herinnering dat dit onderwerp ook in de raad aan de orde gekomen 

is naar aanleiding van de afronding van de besluitvorming over de basisinfrastructuur. Er lag toen ook 
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een motie van de SP. Waar het om gaat is dat er in de nieuwe infrastructuur door het afscheid van een 

aantal organisaties een aantal functies dreigt weg te vallen met name op het gebied van 

belangenbehartiging en zelforganisaties. De wethouder heeft al eerder aangegeven daarover met de 

commissie van gedachten te willen wisselen. Daarom vraagt hij de wethouder in het najaar met een 

notitie te komen die kan dienen als basis voor een gesprek over de weggevallen waarden. 

 

De heer De Jong (VVD) stelt dat de waardes die het college overeind wil houden in de begroting staan 

vertaald. Hij krijgt de indruk dat het hier toch weer gaat om het instandhouden van organisaties. 

 

De heer Brander (PvdA) weerspreekt dat het hem zou gaan om dat laatste. De criteria zijn volgens 

hem ook helder en zorgvuldig gehanteerd. Maar hij signaleert dat er belangrijke functies voor mensen 

met de laagste inkomens en andere kwetsbare doelgroepen dreigen te verdwijnen. Daar wil hij een 

beter zicht op krijgen. 

 

Mevrouw Van Ketel (SP) stelt dat belangrijke pijlers onder de samenleving vernietigd worden. Het 

gaat haar er niet om kleine organisaties eeuwig in stand te houden, maar om ze de komende 1,5 jaar de 

kans te geven hun expertise elders onder te brengen. Dat is de strekking van haar motie. 

 

De heer Vrugt (AP) merkt op dat het PMO heeft berekend dat de hele operatie van de afgelopen tijd 

geleid heeft tot een vermindering van 3,5% op het totale budget van 17 miljoen euro. Naar zijn mening 

wordt er langdurig en zorgvuldig overlegd met de grote aanbieders, maar worden de kleine aanbieders 

genegeerd. Volgens hem is er nog 100.000 euro beschikbaar binnen het budget. Hij is benieuwd wat 

daarmee gebeurt. 

 

Mevrouw Dekker (D66) deelt de zorg over het verlies van functies die belangrijk zijn voor het 

bereiken van speciale doelgroepen als minima en vluchtelingen en het verwoorden van hun problemen 

naar de beleidsmakers. Maatschappelijke netwerken vangen vaak het eerst signalen op die voor de 

politiek van belang zijn om te kennen. Daarom heeft zij dit onderwerp geagendeerd. 

 

De heer Smit (OPH) zegt bij een eerder agendapunt begrepen te hebben dat bestaande aanbieders zich 

alsnog kunnen melden. 

 

De heer Visser (CU) sluit zich aan bij de woorden van de SP en D66. 

 

Wethouder Van der Hoek merkt op dat een vermindering of het wegvallen van een subsidie niet 

automatisch betekent dat een organisatie verdwijnt. Hij is bereid de raad via een notitie inzicht te 

geven wat er nu precies verdwijnt en wat het zou kosten om dat op een andere manier te repareren. Hij 

zegt dat de hele operatie er niet op gericht was te komen tot een vermindering van subsidies, maar tot 

een herschikking binnen het hele sociale domein. Het bedrag van 100.000 euro is bestemd voor 

innovatie en het traject om dat te besteden loopt nog. Het geld is dus zeker niet over. Het lijkt hem 

echter geen goed idee dat nu in te zetten voor zaken die bij de zorgvuldige afwegingen zijn afgevallen. 

Dat zou volgens hem onrecht doen aan de organisaties die in dat proces positief zijn beoordeeld omdat 

ze wel voldeden aan de criteria. 

 

Mevrouw Klazes (GLH) vraagt of een discussie nog wel zin heeft als alles toch al vast ligt voor de 

komende 1,5 jaar. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat hij de raad het gevraagde inzicht wil geven en dat het dan 

vervolgens aan de raad is om te bepalen of en waar men dekking wil vinden voor het ondersteunen van 

functies die men wil handhaven uit andere overwegingen dan die bij de infrastructuur zijn afgewogen. 

Dat budget is nu beschikt. Intussen staat het de instellingen vrij bezwaar aan te tekenen tegen een 

afwijzing van hun aanvraag. Dat is een afzonderlijk traject.  

 

6. Sluiting 
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De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur. 


