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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 5 JUNI 2014 VAN DE COMMISSIE 

SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 

Vastgesteld: 19 juni 2014 

Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 

de heer F.J. Abspoel (CU), de heer J.J.L. Amand (Trots), de heer A. Azannay (GLH), de heer 

M.H. Brander (PvdA), mevrouw A. Dekker (D66), mevrouw M.D.A. Huysse (GLH), mevrouw 

J. van Ketel (SP), mevrouw Z. Klazes (GLH), de heer A. Koekkoek (OPH), mevrouw D. Leitner 

(D66), mevrouw S. Özogul-Özen (SP), mevrouw E. de Raadt (CDA), de heer A.P.D. van den Raadt 

(Trots), mevrouw F. Simsek (CDA), de heer F.N.G. Smit (OPH), mevrouw M.A. Sterenberg (VVD), 

mevrouw F.C. Tempelaars (AP), de heer J. Vrugt (AP) 

 

Afwezig: de heer R.G.J. de Jong (VVD), mevrouw N.U. Ramsodit (PvdA) 

 

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

M. Snoek (wethouder) en mevrouw D. Taets van Amerongen-Ingram (secretaris) 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

 

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 De Jong (VVD) en mevrouw Ramsodit (PvdA). 

Zij deelt mee dat de presentatie van mevrouw Buis over grip op de drie decentralisaties plaatsvindt op 

18 juni van 19.30 – 20.30 uur. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

 

De heer Luijben van Actief Talent vraagt de commissie deze instelling niet weg te bezuinigen. De 

subsidie uit het voormalige budget voor bijzondere doelgroepen en de financiering van Forensische 

Zorg zijn dit jaar komen te vervallen. De directie van Actief Talent heeft de gemeente in februari een 

brief gestuurd waarin werd aangegeven dat het niet meer mogelijk was vijf dagen per week open te 

zijn. De openstelling is teruggebracht naar drie dagen per week. In een reactie heeft de wethouder 

aangegeven geen kans te zien het weggevallen budget uit het gemeentebudget te compenseren. 

Volgens de inspreker was de gemeente altijd zeer te spreken over de manier waarop deze lastig te 

bereiken groep door Actief Talent en Ecosol aan het werk werd gezet. Daardoor bespaarde de 

gemeente ook op andere kostenposten. Een onderzoek dat met een petitie aan raadslid Vrugt is 

overhandigd en via de griffie naar alle raadsleden is gestuurd brengt duidelijk in beeld welke 

opbrengsten en schadelastbeperking het project genereert. Een wijkagent heeft onomwonden verteld 

dat de meldingen over overlast op straat aanmerkelijk zijn toegenomen op dagen dat de voorziening 

gesloten is. De maatschappelijke opbrengsten zijn groot als het gaat om kwaliteitsverbetering van de 

openbare ruimte en woonomgeving in de hele stad, daling van criminaliteit, verbetering van 

gezondheid en daling van zorgconsumptie en toegevoegde economische waarde. Hij roept de 

gemeente op de knopen te tellen en te kiezen voor participatie van deze groep in de samenleving. 

 

De heer De Vries (ISP) vraagt de commissie vanavond geen beslissingen te nemen die 

bezwaarschriften kunnen doorkruisen die organisaties als ISP en PMO gaan indienen. Zij maken 

bezwaar tegen het in hun ogen onbegrijpelijke besluit om de subsidies aan deze 

vrijwilligersorganisaties in de zorgsector stop te zetten. Hij vraagt dit mede in vervolg op zijn eerdere 

inspraak over de samenwerking tussen professionele en vrijwilligersorganisaties en over kosten en 

baten in het sociaal domein. Die inspraakteksten heeft hij desgewenst nog beschikbaar. 

 

De heer Ozcan, voorzitter van voetbalclub HYS, zegt dat zijn club, die sinds 1970 bestaat, sinds 

enkele jaren te kampen heeft met een huurachterstand voor de accommodatie aan het Reinaldapark. De 

club heeft enkele jaren geleden een moeilijk seizoen doorgemaakt waarin weinig gevoetbald werd en 
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veel leegloop optrad. Daardoor is een huurachterstand van 29.000 euro ontstaan, die destijds in 

overleg met de gemeente is bevroren. Er is toen gezocht naar een oplossing door verhuur aan een 

organisatie in de kinderopvang. Maar dat is niet doorgegaan omdat de markt in die sector drastisch 

veranderde. Voor de gemeente was het onbespreekbaar om te komen tot een afbetalingsregeling. Nu 

heeft de gemeente een brief gestuurd dat de vereniging uiterlijk morgen het gehele bedrag moet 

betalen en anders de accommodatie moet verlaten. Daardoor staat deze unieke vereniging nu op 

omvallen. Hij vraagt de commissie de wethouder te bewegen tot uitstelmaatregelen en een 

betalingsregeling. 

 

Mevrouw Simsek (CDA) vraagt hoe lang al sprake is van huurachterstand. 

 

De heer Amand (Trots) vraagt of de club mogelijkheden ziet om uit eigen middelen en contributies te 

voorkomen dat er in de toekomst weer problemen optreden. 

 

De heer Smit (OPH) vraagt of de club de vordering morgen zou kunnen betalen. Als dat niet het geval 

is, kan er ook geen sprake zijn van een succesvolle vordering en is overleg geboden.  

 

De heer Brander (PvdA) vraagt of er al een gesprek geweest is met de wethouder. 

 

De heer Ozcan. zegt dat de achterstand drie jaar geleden is opgetreden. Als er een goede 

afbetalingsregeling komt, zal het volgens hem lukken verder op eigen kracht door te gaan. Er is wel 

informeel contact geweest met de wethouder, maar hij wil graag uitstel om ruimte te maken voor een 

formeel gesprek. De club kan het geld niet stante pede opbrengen en in de brief staat dat als er niet 

voor morgen om 17.00 uur betaald is, de gemeente het huurcontract eenzijdig opzegt en stappen gaat 

zetten naar incasso en rechter. 

 

De heer Vrugt (AP) vraagt de wethouder in dit uitzonderlijke geval te reageren op de inspreker. 

 

Mevrouw Ketel (SP) wil ook graag een reactie van de wethouder. 

 

Mevrouw Özogul (SP) vraagt de wethouder met klem ruimte te bieden aan deze bijzondere club en de 

raad te informeren over de uitkomsten van het gesprek. 

 

Mevrouw Leitner (D66) zegt dat dit allemaal nieuw voor haar is en dat zij de situatie niet kan 

overzien. Zij verzoekt de wethouder als het even kan een gesprek aan te gaan. 

 

Wethouder Snoek zegt dat hij zich heeft laten informeren over de situatie en begrijpt dat die erg 

vervelend is voor HYS. Men is aan het einde van een lang traject beland. Er is eerder overleg geweest 

en er is een punt bereikt waarop men zich realiseert er niet uit te komen. Hij weet niet of het 

incassotraject nu nog te stoppen is. Als de commissie aandringt op nader onderzoek, zal hij dat doen, 

maar hij kan niet uitsluiten dat de vordering morgen wordt doorgezet. Hij belooft de commissie zijn 

uiterste best te doen, maar kan geen toezeggingen doen omdat hij ook te maken heeft met het 

gelijkheidsbeginsel en andere sportverenigingen.  

 

De voorzitter sluit de discussie en constateert dat de commissie spoedig zal vernemen hoe deze zaak 

zich ontwikkelt, via de wethouder of anders wel via de krant. Zij dankt de insprekers voor hun 

bijdragen. 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De heer Van den Raadt (Trots) spreekt er zijn ongenoegen over uit dat het door hem op de 

raadsvergadering aangevraagde stuk over de Wet Markt en Overheid en de uitzonderingspositie voor 

vrijwilligersorganisaties niet geagendeerd is. De wet wordt in juli van kracht en daardoor is uitstel van 

de bespreking volgens hem weinig zinvol. 
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De heer Brander (PvdA) zegt dat ook hij om agendering van die brief gevraagd heeft, maar inmiddels 

van de wethouder begrepen heeft dat er binnenkort een collegevoorstel naar de raad komt, zodat het 

vanzelf op de agenda komt. 

 

De voorzitter zegt dat deze agenda al eerder was vastgesteld. Na deze melding in de commissie kan 

elk raadslid desgewenst een motie vreemd indienen in de raad. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Conceptverslag van de commissie Samenleving d.d.22 mei 2014 

 

Op pagina 8 wordt in de bijdrage van mevrouw Tempelaars het getal 105 vervangen door 10% van. 

 

Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

Wethouder Snoek deelt mee zich naar aanleiding van berichten in de pers over basisschool De 

Piramide te hebben laten informeren door de afdeling onderwijs en door het schoolbestuur. Binnenkort 

volgt er een gesprek met de directie en het schoolbestuur. Hij wil hier niet verder ingaan op de casus 

zelf, maar wil wel aangeven dat hier ook een taak ligt voor de leerplichtambtenaren die gaan over het 

betreffende gezin. Er wordt actief opgetreden. 

 

De heer Vrugt (AP) deelt mee dat hij hier eigenlijk de petitie van Actief Talent had willen 

overhandigen, maar dat die inmiddels al genoegzaam bekend is. Wie haar nog niet in zijn bezit heeft 

kan haar via hem per mail ontvangen. 

 

Er worden geen vragen aangekondigd. 

 

Ter advisering aan de raad 

 

6. Uitwerking lichtste vorm van hulp bij het huishouden plus ongevraagd advies van de 

Participatieraad 

 

Inspreker 

 

Mevrouw Van Delden, actief kaderlid van de Abvakabo en lid van Wij Zijn Thuiszorg Haarlem, zegt 

dat zij zich al jaren inzet voor goede huishoudelijke hulp in het belang van cliënten en voor goede 

werkomstandigheden. Zij is daarom blij dat Haarlem kiest voor maatwerk, maar zij maakt zich net als 

de Participatieraad zorgen of er in de toekomst nog wel voldoende zorg kan worden geboden. Zij heeft 

er bezwaar tegen dat de enorme bezuinigingen worden afgewenteld op de zorgbehoevenden en op de 

mensen die nu nog een baan hebben in de thuiszorg. De burgers worden op hoge kosten gejaagd. Zij 

zet vraagtekens bij de ambities van de gemeente. Volgens haar komt het uiteindelijk neer op het 

afschaffen van de huishoudelijke zorg. Een schoon huis is geen uitgangspunt meer en er zijn geen 

heldere criteria voor opgesteld. Zij voorziet dat er mensen tussen wal en schip gaan vallen. Zij vraagt 

welke mogelijkheden die mensen dan nog hebben. Zij vraagt plannen pas goed te keuren als dat goed 

geregeld is. Zij overhandigt een brief met meer details over de bezwaren en mogelijke oplossingen en 

verklaart zich bereid mee te denken over nadere uitwerkingen. 

 

Mevrouw Simsek (CDA) vraagt naar het verschil tussen de signaleringsfunctie van de inspreekster en 

die van de zorgaanbieders die hebben meegedaan aan de pilot. 

 

Mevrouw Van Delden meldt dat zij dit werk al 18 jaar doet en dus veel ervaring heeft, terwijl de 

deelnemers aan de pilot over het algemeen geen ervaring hebben. 
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Mevrouw Leitner (D66) vraagt of de inspreekster een suggestie heeft voor criteria voor een schoon 

huis. 

 

Mevrouw Van Delden zegt dat zij bij een schoon huis minimaal een schone keuken, een schoon toilet 

en een schone badkamer vindt horen. Het gaat om een leefbare omgeving zonder viezigheid. 

 

De voorzitter bedankt de inspreekster en merkt op dat er na de behandeling in eerste termijn nu een 

evaluatierapport van de pilot is verstuurd en een reactie van de Participatieraad. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) vraagt of hij als lid van het ledenparlement van de Abvakabo nu wel 

kan blijven deelnemen aan het overleg rond dit punt. 

 

De voorzitter ziet hier geen belangenverstrengeling. 

 

Mevrouw Leitner (D66) merkt op dat in de pilot de mantelzorg minder is toegenomen dan verwacht 

wordt bij de nieuwe werkwijze. Dat vindt zij een belangrijk punt van aandacht. Er zijn bij de pilot 

slechts drie klachten ingediend, terwijl 10% aangeeft niet tevreden te zijn met het opgestelde plan. Dat 

zou kunnen duiden op een gebrek aan assertiviteit. De vraag is of er geen vertekend beeld ontstaat. De 

gemeente bepaalde in de pilot de indicatie en de zorgaanbieder het aanbod dat daarbij paste. De 

verwachte bezuiniging is behaald en de gesprekken zijn gevoerd door voldoende gekwalificeerde 

professionals. Dat zijn belangrijke punten om te spreken van een geslaagde proef. Maar er wordt nog 

gezocht naar hoe de pilot verder zorgvuldig ingevuld moet worden. Voor D66 is het vooral van belang 

dat de gesprekken door gekwalificeerd personeel gevoerd blijven worden en dat er heldere criteria 

komen voor een schoon en leefbaar huis. Verder moet de monitoring goed op orde zijn. Zij vraagt of 

de investering in de opleiding van het personeel per saldo extra kosten oplevert en of daar niet ook 

reeds gekwalificeerd personeel kan worden ingezet dat nu nog op een andere plek werkzaam is. 

 

Mevrouw Simsek (CDA) vraagt hoe het kan dat 10% van de respondenten achteraf aangeeft 

ontevreden te zijn over het in samenspraak opgestelde plan. Daar wil zij graag een duidelijk antwoord 

op krijgen. Verder vraagt zij of de wethouder kan garanderen dat de zorgaanbieders in deze pilot een 

signaleringsfunctie hadden. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) zegt zich te kunnen vinden in de scenariokeuze. Zij verwijst naar artikel 

38-vragen van de VVD over de relatie tussen de AWBZ, zorg en de Wmo. In dit stuk staat dat de 

gemeente monitort op kwaliteit en resultaat, maar in de antwoorden op haar technische vragen staat 

dat de gemeente vertrouwt op de professionaliteit van de aanbieders. Zij vraagt waar nu werkelijk op 

gestuurd wordt. Zij vraagt of er nog een special budget is voor de sociale activiteiten – een praatje, 

koffiedrinken – die nu nog door de huishoudelijke hulp verricht worden. 

 

De heer Brander (PvdA) zegt dat het moet gaan om het behoud van goede ondersteuning en de eigen 

regie, maar dan met minder geld dan nu beschikbaar is. Hij gaat akkoord met de scenariokeuze, maar 

heeft daarbij wel zorgen. De vragen over de personele aspecten acht hij bevredigend beantwoord. Dan 

gaat het om de naleving van de cao en het overnemen van personeel. Hij acht het van belang dat het 

personeel zich vrij en veilig voelt om de signaleringsfunctie volwaardig te kunnen uitvoeren en moet 

kunnen aangeven dat zaken niet goed gaan zonder angst voor banenverlies of andere negatieve 

gevolgen. Hij wil graag dat er extra inspanning op gericht wordt om dat te waarborgen. Ook is hij 

benieuwd hoe de gemeente voeling houdt met de signaleringsfunctie. 

 

De heer Azannay (GLH) stemt in met de scenariokeuze, maar is ook gevoelig voor de zorgen van het 

personeel. Naar zijn mening is signaleren ook een vak op zich. Hij maant de wethouder de vinger goed 

aan de pols te houden en de raad te blijven informeren. Hij zal de ontwikkelingen kritisch blijven 

volgen en wenst de wethouder succes met het vervolg. 

 

De heer Smit (OPH) vraagt of de formatie ook met hetzelfde percentage van 15% afneemt als het 

totale budget. 
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Mevrouw Özogul (SP) maakt zich zorgen om de signaleringsfunctie die volgens de evaluatie niet 

meer de taak is van de medewerkers. Zij vraagt wie die dan overneemt van de ervaren krachten. Ook 

zij is benieuwd hoe men bij een nulmeting vaststelt of een huis schoon is. Daarover verschillen de 

meningen en sommige mensen zullen uit schroom geneigd zijn vlug te zeggen dat ze tevreden zijn. 

Niet iedereen kan voldoen aan het groter beroep op zelfredzaamheid. De vraag is dan hoe geborgd 

wordt dat deze mensen goed worden opgevangen. Hoe staat het bijvoorbeeld met boodschappen doen? 

Hoort dat nog bij de thuiszorg? Scenario II is volgens haar het enige wat nog wettelijk mogelijk is. Zij 

vraagt of er goede afspraken gemaakt worden over de arbo en het overnemen van personeel, want zij 

vreest ontslagen.  

 

Mevrouw Ketel (SP) merkt op dat mensen bij het keukentafelgesprek vlug zullen zeggen dat het goed 

gaat en dat ze het wel redden. Zij is benieuwd hoe men daarmee omgaat. 

 

De heer Abspoel (CU) deelt de zorgen over de signaleringsfunctie en verwijst daarbij naar de 

evaluatie. Die functie wordt ondergraven door het wegvallen van het praatje tijdens de koffie en de 

nadruk op meetbare zaken. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) maakt zich zorgen over het mogelijke banenverlies en het niet 

naleven van de cao. Ook hij wil graag dat mensen zelfstandig in een schoon huis kunnen blijven 

wonen, maar mist dan een definitie van dat begrip schoon huis. Hij vindt dat de Participatieraad goed 

werk heeft afgeleverd en onder meer erop wijst dat straks een ambtenaar per telefoon gaat beoordelen 

of iemand hulp nodig heeft. Dat wil hij graag op een andere manier geregeld zien. Hij is benieuwd 

naar de suggesties in de brief van de insprekers om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip 

vallen. 

 

Wethouder Van der Hoek is blij met de brede steun voor de scenariokeuze. Het is volgens hem het 

meest sociale en effectieve scenario. Het aanbod wordt inderdaad kariger en gaat terug naar de basis: 

huishoudelijke hulp bieden. Een gevolg daarvan is inderdaad dat er minder tijd is voor een praatje. 

Daar is ook geen apart budget meer voor. De signaleringsfunctie is niet de exclusieve taak van de 

huishoudelijke hulp. Er wordt hen ook niet gevraagd niets meer te signaleren; vanuit hun werk merken 

ze nu eenmaal dingen op die van belang kunnen zijn voor andere zorgverleners. Dat doen ze vanuit 

hun eigen professionaliteit. Ook de coördinator, die in de nieuwe opzet vaker langskomt dan voorheen, 

houdt zijn ogen open voor signalen. Daarnaast vervullen huisarts, omgeving, netwerk en familie 

signaleringsfuncties. De gemeente houdt daar ook zicht op door steekproefsgewijze inspecties. Een 

deel van de uitvoering wordt echter ook in vertrouwen op de professionaliteit aan de aanbieders 

overgelaten. Daarbij moet men ook in het achterhoofd houden dat het gaat om cliënten die nog wel in 

staat zijn de regie over hun leven uit te oefenen, maar niet meer alle werkzaamheden zelf kunnen 

verrichten. Ook het halfjaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek levert informatie op. Hij bestrijdt niet 

dat huishoudelijke hulpen zich geroepen kunnen voelen om de huisarts van hun cliënt te bellen, maar 

wel dat die taak exclusief bij hen zou liggen. Er is nu een tussentijdse evaluatie uitgevoerd en in het 

vervolg zal men ook specifieker gaan doorvragen om te achterhalen waar verborgen klachten zitten. 

Ook hij wil graag weten waarom die 10% nou precies ontevreden is over het plan waar in samenspraak 

aan gewerkt is. Hij wijst er aan de andere kant op dat 90% van de respondenten wel tevreden is en dat 

het gemiddelde rapportcijfer 7,5 is. 

Hij acht het onvermijdelijk dat er ontslagen zullen vallen als de inzet en het budget in hun totaliteit 

afnemen. 

 

Mevrouw Özogul (SP) maakt zich zorgen over het personeel en wil graag bij de volgende evaluatie 

ook de ervaringen van de medewerkers zien meegenomen. Verder is zij benieuwd wie het overzicht en 

de regie houdt op het aantal verschillende mensen dat in een huis zorg verleent. Zij pleit ervoor het 

stuk als bespreekpunt naar de raad te brengen omdat ze een motie overweegt over het personeel en de 

signaleringsfunctie. Daarvoor wil zij ook de brief van de Abvakabo goed bestuderen. 
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Mevrouw Leitner (D66) vraagt of er nog wel bezuinigingen gerealiseerd worden als het personeel 

extra scholing nodig heeft voor onder meer het voeren van gesprekken. Zij stemt in met het stuk. 

 

De heer Azannay (GLH) zegt eveneens te kunnen instemmen met het stuk. 

 

De heer Brander (PvdA) wil het stuk als hamerstuk met stemverklaring naar de raad brengen om de 

mogelijkheid van moties niet helemaal bij voorbaat uit te sluiten. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) kan instemmen met het stuk als de punten uit de brief van de 

Abvakabo serieus worden meegenomen. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD), de heer Abspoel (CU), de heer Smit (OPH) en mevrouw Simsek 

(CDA) sluiten zich aan bij het advies van de PvdA. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt begrip te hebben voor de zorgen over het personeel, maar wijst wel op 

de gescheiden rollen van gemeente en aanbieders. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg aan 

de Haarlemse burger, de aanbieders voor de uitvoering van die zorg, inclusief het personeel. Bij de 

aanbesteding kan de gemeente vragen elkaars personeel over te nemen als een pakket van 

zorgaanbieder wisselt. De opleidingen kunnen de zorgaanbieders nu ook al binnen de huidige regeling 

financieren. Voor de gesprekken worden bovendien ook wijkverpleegkundigen ingeschakeld. 

 

De voorzitter stelt vast dat het stuk als bespreekpunt naar de raad gaat vanwege de onder voorbehoud 

aangekondigde motie van de SP. Zij sluit de bespreking af en last een pauze in. 

 

7. Jaarverslagen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC), Voortijdig Schoolverlaten 

en CARel Zuid- en Midden Kennemerland en leerplicht Haarlem 2012 - 2013 

 

Wethouder Snoek zegt dat het hier gaat om belangrijke instellingen voor jongeren op weg naar een 

startkwalificatie, enerzijds voor leerplichtige leerlingen tot 18 jaar, anderzijds voor jongeren van 18 – 

23 jaar die een startkwalificatie moeten halen. 

 

Mevrouw Knieze, teammanager van het RBL – het gefuseerde regionaal bureau voor de leerplicht – 

geeft een korte toelichting op de stukken. Het is het laatste jaar dat de instellingen afzonderlijke 

jaarverslagen maken.  

Mevrouw Van der Meer merkt op dat er weinig verschuivingen zijn in de cijfers in vergelijking met 

het voorgaande jaar, het verzuim is even groot en het aantal herplaatsingen bij het RMC ook. Maar in 

de bestrijding van voortijdig schoolverlaten (VTV) heeft de regio goed gepresteerd, met 43,2% ver 

boven de met het Rijk afgesproken norm van 25%. Dat betekent dat veel meer jongeren een 

startkwalificatie hebben behaald van minimaal havo of mbo2. Er is een Agenda voor de Toekomst 

2014 – 2018 in de maak met doelstellingen en maatregelen om die stijgende lijn door te zetten.  

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) zegt erg blij te zijn met de daling van VTV, ook met het oog op het 

verminderen van de jeugdwerkloosheid. Haarlem schijnt daar erg succesvol in te zijn en trekt daarmee 

ook landelijk de belangstelling, getuige een recent radio-interview met wethouder Langenacker. Zij 

mist in het overleg een visie op de toekomst, maar heeft nu begrepen dat er een aparte agenda voor 

komt. Zij is benieuwd wat er gaat gebeuren met de stichting RMC. Zij is niet erg onder de indruk van 

de opmerking dat RMC de jongeren goed weet aan te spreken als er op facebook maar 25 likes zijn. 

Ook bij het jaarverslag leerplicht had zij graag iets meer toekomstvisie gezien en een blik op de 

ontwikkelingen binnen regionale samenwerkingsverbanden. 

 

De heer Azannay (GLH) spreekt zijn dank uit aan voormalig wethouder Nieuwenburg die de zaken 

de goede kant op heeft gestuurd. Het valt hem op dat de meeste uitval nog steeds plaatsvindt in Oost 

en Schalkwijk en hij is benieuwd of de wethouder daar extra inzet overweegt. Het gaat erom te 

voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad geraken. Gelukkig is er nu ook meer aandacht voor 
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thuiszitters, al is hem niet duidelijk wat daar nu precies mee gebeurt. Het sneller kunnen wisselen van 

opleiding acht hij een goede ontwikkeling. 

  

Mevrouw Dekker (D66) is benieuwd naar de extra inzet in bepaalde wijken en zag ook graag 

vergelijkingsmateriaal met andere gemeenten. 

 

De heer Brander (PvdA) is blij met de afname, maar zal nooit tevreden zijn voordat de VSV op nul 

staat. In navolging van zijn voorganger in deze commissie wil hij de zaken goed in het vizier houden. 

Ook hij vraagt om vergelijkingsmateriaal om te kunnen beoordelen of het beleid effectief is. 

  

De heer Van den Raadt (Trots) sluit zich bij de vorige sprekers aan. Hij is benieuwd of een 

startkwalificatie in deze crisistijd nog steeds een garantie geeft op een baan en of het vinden van 

stageplekken nog steeds een knelpunt is. Hij pleit voor een meester-gezel aanpak bij de renovatie van 

het stadion. 

 

Mevrouw Özogul (SP) constateert dat de inzet van de afgelopen jaren vruchten heeft afgeworpen. Zij 

pleit voor een goede inzet in aandachtwijken en voor thuiszitters zodat ieder kind het recht op 

onderwijs kan waarmaken. Ook wijst zij op de noodzaak van goede afspraken over stageplekken. 

 

De heer Smit (OPH) is benieuwd of de zaken in het lopende schooljaar ook nog op koers liggen. 

 

Mevrouw De Raadt (CDA) complimenteert de instellingen met de resultaten. De aanpak is kennelijk 

goed, maar het zal de komende jaren steeds moeilijker worden nog zulke grote sprongen vooruit te 

maken. Zij vraagt of er een extra inzet overwogen wordt voor de harde kern. Men mag de aandacht 

niet laten verslappen en moet volgens het verkiezingsprogramma van het CDA juist nog meer 

leerplichtambtenaren inzetten. Zij pleit voor het meer betrekken van ouders bij de aanpak van 

schoolverzuim. 

 

Wethouder Snoek zegt de complimenten te zullen overbrengen aan zijn voorganger Nieuwenburg. 

Haarlem is van ver gekomen en heeft in het vorige schooljaar goede resultaten geboekt. De gemeente 

zit nu in de middenmoot, maar wil graag hogerop. De Agenda voor de Toekomst wordt in regionaal 

verband ontwikkeld. Hij verwacht in oktober hier de eerste aanzet te kunnen presenteren om te komen 

tot het formuleren van ambities. Indien gewenst kan er dan een gezamenlijke vergadering met de 

andere gemeenten plaatsvinden voorafgaand aan de besluitvorming in de GR. Voor de nieuwe 

stichting wordt de naam Leerplein gehanteerd. Een website met 25 likes imponeert hem ook niet. Er 

wordt gesproken over een gerichte wijkaanpak, maar hij onderstreept dat vooral een individuele 

aanpak van belang is, ongeacht de wijk waarin het kind woont. Maar de algemene situatie in sommige 

wijken eist wel meer extra aandacht. Die discussie zal hij later met de raad aangaan. De thuiszitters 

hebben de komende jaren een aparte positie op de agenda. Er zijn vergelijkingen met andere regio’s 

beschikbaar en die zal hij verschaffen. Hij denkt dat er altijd sprake zal zijn van schooluitval, maar dat 

het streven blijft de omvang te verminderen. Over stageplekken is in het coalitieakkoord het nodige 

afgesproken. Er wordt naar gestreefd dat in een lokaal sociaal akkoord te verwerken. Hij heeft 

begrepen dat zaken in het lopende schooljaar nog goed op koers liggen. 

 

Mevrouw Van der Meer zegt dat de invoering van Passend Onderwijs in augustus iedereen weer op 

scherp zal zetten als het gaat om thuiszitters. Een diploma biedt geen garantie op een baan, maar via 

een inschrijving op het Werkplein is er de toegang naar maatregelen om jongeren op weg naar werk te 

ondersteunen. 

 

De heer Brander (PvdA) zegt dat hiervoor en voor stageplekken juist het Lokaal Sociaal Akkoord een 

nuttig instrument moet worden. Hij vraagt in oktober ook de cijfers van het lopende schooljaar paraat 

te hebben. 

 



 

Verslag van de openbare vergadering  

commissie Samenleving van 5 juni 2014 

-8- 

Mevrouw Dekker (D66) pleit voor de gemeenschappelijke vergadering met de gemeenteraden uit de 

regio. Zij is desgevraagd bereid daarin het voortouw te nemen. Verder pleit zij voor een aanscherping 

van de wijkanalyses. 

 

De voorzitter constateert dat mevrouw Dekker en mevrouw De Raadt bereid zijn de 

gemeenschappelijke regionale raadsvergadering te helpen voorbereiden en dat er nog een Agenda voor 

de Toekomst in het verschiet ligt. Mede met het oog op de tijd sluit zij de bespreking van dit punt nu 

af. Zij stelt vast dat de stukken als hamerstuk naar de raad gaan. 

 

Overige punten ter bespreking 

 

8. Subsidieverstrekking basisinfrastructuur 1 juli 2014 – 31 december 2015 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat dit stuk ter bespreking naar de raad is gestuurd vanwege de 

afspraak dat men bij zulke belangrijke onderwerpen met elkaar van gedachten wil wisselen over 

collegebesluiten. 

  

De heer Vrugt (AP) kondigt moties aan en wijst daarbij op het spandoek van Actief Talent dat nog 

steeds in de zaal hangt. Hij vindt dat ook Haarlemmers voor Haarlemmers voor weinig geld een 

belangrijke rol kan spelen voor kwetsbare groepen. Ook wil hij iets terugzien van zijn door de raad 

aangenomen motie over activering als een middel dat past in het streven om mensen in hun eigen 

kracht te zetten. Hij vindt dat de criteria uit de matrix niet consequent zijn toegepast. Het Rode Kruis 

krijgt wel geld, maar belangenorganisaties vallen buiten de boot omdat ze geen concrete hulp zouden 

bieden en zelf het geld zouden moeten opbrengen, terwijl die mensen het al moeilijk zat hebben. De 

concrete hulp van Haarlemmers voor Haarlemmers telt echter niet mee. Een organisatie als PMO 

wordt verwezen naar de Vrijwilligerscentrale, maar als het gaat om sport of voorlichting over seks en 

drugs worden allerlei overlappingen weer wel gehandhaafd. Maatjesprojecten zijn niet ingevuld, 

Release evenmin en daar wil hij graag duidelijkheid over hebben. De verlaging van de subsidie voor 

Stem in de Stad kan hij niet plaatsen en de gang van zaken rond scouting lijkt hem niet in 

overeenstemming met het aangenomen amendement. Hij wil weten of het daar nu gaat om 30.000 of 

45.000 euro subsidie. 

Er zit volgens hem een voorgeschiedenis achter deze operatie om kleine organisaties de nek om te 

draaien. Op termijn heeft dat ook effect op instellingen als De Pletterij als organisaties geen huur meer 

kunnen opbrengen. 

 

Mevrouw Ketel (SP) sluit zich daarbij aan. Zij is gekant tegen het wegbezuinigen van alle kleine 

organisaties die juist van belang zijn voor het begeleiden van de onderkant van de samenleving naar 

participatie. Het zijn deze organisaties die de klanten toeleiden naar de grotere organisaties. Zij vraagt 

het college daar nog eens goed over na te denken. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) is het eens met de transitie waarbij subsidie een middel wordt om een 

doel te bereiken en niet langer een automatisme is. Er moeten afwegingen gemaakt worden op basis 

van kwaliteit en prijs. Zij wil zich hard maken voor vernieuwing en is blij dat inzet van de VVD nu 

zichtbaar wordt met sturing op prestaties, concurrentie – na de afbouw in 2016 –, efficiency en 

samenwerking waar overlapping en versnippering was. De VVD ziet wel nut in kleine organisaties als 

het gaat om specialistische teams voor specifieke doelgroepen. Die teams kunnen naar haar mening 

echter ook opereren binnen grotere organisaties. Zij wil dan per geval bekijken hoe de kosten en baten 

uitvallen. Zij is benieuwd of het bestuursrechtelijk nog wel op tijd is als men met dit besluit 

organisaties zekerheid wil bieden per 1 juli. Zij wil ook graag een totaaloverzicht van alle bedragen. 

 

De heer Brander (PvdA) vindt het zorgwekkend dat al die kleine organisaties met hun belangrijk 

werk nu verdwijnen als uitvloeisel van een besluit van het vorige college. Hij vraagt of het nieuwe 

college aanleiding ziet om daar verandering in te brengen in de geest van het nieuwe coalitieakkoord. 
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Mevrouw Dekker (D66) is verheugd over de voortvarendheid waarmee invulling gegeven wordt aan 

de kaders die de vorige raad heeft vastgesteld. Het is noodzakelijk te komen tot een herindeling van de 

infrastructuur, zodat er meer preventief gewerkt gaat worden en de mensen weer meer in staat gesteld 

worden de regie over hun leven te hernemen. Daarbij is het wel van belang dat de raad als 

volksvertegenwoordiging kan toetsen of doelen en effecten gehaald worden. Bij die doelen hoort dat 

mensen kunnen werken aan een inclusieve samenleving. Daarom verbaast het haar dat organisaties als 

PMO, Vluchtelingenwerk en COC buiten deze infrastructuur gehouden worden. Zij werken immers 

juist aan de inclusieve samenleving. Zij is benieuwd hoe hun deskundigheden behouden worden en 

hoe georganiseerd wordt dat specifieke groepen zich kunnen laten horen als hun belangenorganisaties 

verdwijnen. 

 

De heer Smit(OPH) wil weten of er nog financiële ruimte blijft om flexibel in te springen op 

ontwikkelingen of dat nu alles dichtgetimmerd is. 

 

Mevrouw De Raadt (CDA) spreekt haar teleurstelling uit over het wegvallen van partners als het 

COC, PMO en Discriminatiezaken. Zij is het eens met de PvdA dat dit besluit nog eens getoetst moet 

worden aan het nieuwe coalitieakkoord, zeker waar het gaat om de aandacht voor emancipatie en 

eenzaamheid. Volgens haar staat het akkoord op die punten haaks op dit beleid. Als de raad het 

daarmee eens is kan men of de ogen sluiten onder het mom van regels zijn regels, of de kaders 

veranderen of een hardheidsclausule invoeren voor onmisbaar geachte organisaties. De financiering 

kan volgens haar plaatsvinden door interne verschuivingen binnen het budget. In de beschikking voor 

het COC wordt gesteld dat de doelgroep in staat geacht wordt om de kosten voor de organisatie zelf te 

betalen. Zij vraagt waar dat criterium vandaan komt en hoe het concreet getoetst is. Naar haar 

waarneming gaat het om jonge kinderen die worstelen met het uit de kast komen, of roze ouderen en 

zeker niet om draagkrachtigen.  

 

De heer Van den Raadt (Trots) sluit zich bij die vraag aan. Hij vraagt wat er gebeurt als deze 

organisaties verdwijnen en tot welke extra kosten dat zal leiden bijvoorbeeld omdat professionele 

mensen het werk moeten gaan doen. Hij is benieuwd of de nieuwe raad dit voorstel gaat wegstemmen 

en een nieuw kader gaat eisen. 

 

De voorzitter merkt op dat het hier gaat om een bevoegdheid van het college, niet om een 

raadsbesluit. Dat laat onverlet de mogelijkheid voor raadsleden om een motie vreemd in te dienen. 

 

Wethouder Van der Hoek vraagt enige ruimte om vragen te beantwoorden ook al is de spreektijd voor 

het college op. Hij zegt nu niet in te willen gaan op de technische vragen over de afwegingen bij 

specifieke organisaties. De argumentatie kan men inzien, alle stukken zijn te raadplegen en de 

organisatie is bereid alle gevraagde toelichtingen te geven. Hij verzet zich tegen de gedachte om voor 

de derde keer nieuwe kaders vast te gaan stellen omdat de uitkomsten van de toetsing de huidige 

kaders raadsleden niet bevallen. Daarmee zouden ook de organisaties uit beeld verdwijnen die nu niet 

zijn genoemd en waar wel een besluit over is genomen. Het college was aanvankelijk voornemens alle 

subsidierelaties op te zeggen. Daar wilde de raad niet in meegaan en daarom zijn toen de 

subsidiedialogen opgezet. Daarna zijn brieven met de uitvraag verstuurd naar alle partners. Vervolgens 

zijn die organisaties uitgenodigd hun aanbod op die uitvraag te komen toelichten. Daarop hebben 

integrale teams uit diverse afdelingen conceptbesluiten geformuleerd. Die zijn aan de organisaties 

voorgelegd om te voorkomen dat er zaken over het hoofd werden gezien. Pas daarna zijn in het college 

besluiten genomen. Het is dus een zorgvuldig proces geweest waarbij de door de raad vastgestelde 

kaders als richtsnoer dienden. Hij wijst erop dat subsidies bedoeld zijn om een gewenste functie te 

kunnen uitvoeren, niet om een organisatie in stand te houden. Organisaties als het COC krijgen ook 

via andere kanalen financiering. Het gaat er hier om activiteiten en functies te financieren die passen 

binnen de vastgestelde kaders voor de sociale basisinfrastructuur. De beschikkingen zijn direct na het 

collegebesluit verstuurd voor 1,5 jaar en dus ruim op tijd volgens het bestuursrecht. Als er moties 

komen, wil hij dat daarbij dan ook een dekking wordt aangegeven, want er is geen budget meer voor 

ad-hocregelingen. De vraag over het totaaloverzicht zal hij als technische vraag laten beantwoorden. 

Er is binnen het totaalbudget een herschikking gemaakt. De belangenbehartigingsorganisaties hebben 
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geen directe ondersteuningstaak en zijn daarop beoordeeld als niet vallend binnen de infrastructuur. 

Organisaties die direct mantelzorgers ondersteunen zijn wel gehonoreerd in dat kader. Bij scouting 

gaat het om een bedrag van 45.000 euro voor 1,5 jaar. Hij wijst er tot slot op dat het proces nog niet 

helemaal doorlopen is. De beschikkingen zijn de deur uit, maar de organisaties kunnen nog bezwaar 

aantekenen. Hij roept de raad op de afloop van het proces af te wachten en dit zorgvuldig afgesproken 

proces niet te doorkruisen met interventies. 

In de antwoorden op technische vragen zal hij ook ingaan op de vragen over het COC en de 

draagkracht en op de verschillen tussen de organisaties die voorlichting geven aan jongeren. Hij deelt 

de beeldvorming van het CDA niet. Het behoud van specialistische kennis acht hij een 

verantwoordelijkheid van de organisaties zelf. Het feit dat ze nu buiten dit kader vallen, betekent niet 

dat ze automatisch omvallen. Ze kunnen ook op zoek gaan naar andere middelen om hun activiteiten te 

financieren. In het antwoord op alle vragen zal hij per brief aangeven hoe de afwegingen rond de 

gevraagde organisaties verlopen zijn. Hij belooft zijn best te doen om die brief nog voor de komende 

raadsvergadering aan de raad te doen toekomen. 

 

Mevrouw Dekker (D66) vraagt bij de volgende subsidieronde duidelijk aan te geven per organisatie 

wat zij hebben bijgedragen aan de maatschappelijke doelstellingen en effecten, zodat de raad beter kan 

beoordelen of zij voor voortzetting van subsidie in aanmerking komen. 

 

De heer Brander (PvdA) spreekt zijn waardering uit voor de zorgvuldigheid van het proces. Maar hij 

voorziet dat dit soort discussies zich de komende tijd vaker zal voordoen in het sociaal domein als de 

raad in tabellen ziet wat de gevolgen zijn van door de raad zelf vastgestelde kaders. Dat zal zorgen 

blijven veroorzaken. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt nog geen toezeggingen te kunnen doen over de bijdragen van 

individuele organisaties aan maatschappelijke doelen. Hij zal zeker gaan kijken naar die aspecten, 

maar hij denkt dat het lastig is om per organisatie aan te geven wat die heeft bijgedragen aan algemene 

zaken die uit klanttevredenheidsonderzoeken en wijkmonitoren naar voren komen. De raad en hijzelf 

zien immers ook weinig heil in het zonder meer turven van aantallen.  

 

De voorzitter constateert dat er nog voor de raadsvergadering een brief komt van de wethouder zodat 

fracties kunnen afwegen of zij moties vreemd willen indienen. Zij rondt daarmee de bespreking van dit 

stuk af.  

 

9. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen. 

 

10. Agenda komende commissievergadering(en) 
 

Van collegezijde worden de bestuursrapportage en de jaarstukken van Paswerk geagendeerd. 

 

Op verzoek van de SP wordt het ingekomen stuk over Buurtzorg geagendeerd en een notitie die de 

VVD en SP zullen indienen over de jeugdzorg. 

 

11. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.  

 


