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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 11 JANUARI 2018 

VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING 

 

 

Aanwezig de leden: 

M. El Aichi (CDA), A. Azannay (GL), J.M. Baaijens (AP), M.H. Brander (PvdA), J.A.F. van 

der Bruggen (PvdA), J. van Buren (CU), mw. A. Dekker (D66), mw. M.D.A. Huysse (GLH), 

mw. J.G.F. Jacobsz (AP), mw. S. Özogul (SP), A.P.D. van den Raadt (Trots), W.J. Rutten 
(VVD), F.N.G. Smit (OPH), P. Spijkerman (D66), mw. M.A. Sterenberg (VVD) 

Afwezig: mw. J. van Ketel (SP) 

Mede aanwezig: 

B. van Leeuwen (voorzitter), mw. D. Taets van Amerongen-Ingram (secretaris), M. Snoek 
(wethouder), J.K.N. van Spijk (wethouder), J. Botter (wethouder) 

 

Verslag: F. van Vlodrop 

 

1 Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 

2. Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 

3. Vaststellen van de agenda 

 
De heer Brander (PvdA) leest dat agendapunt 7, Op weg naar zelfstandigheid, door de PvdA is 

geagendeerd. Hij kan zich dat echter niet herinneren. Voor hem hoeft het onderwerp niet besproken te 

worden. 
 

Mevrouw Sterenberg (VVD) deelt mee dat de reactie van de fracties en van het college niet van 

elkaar afwijken. Ook voor haar hoeft het onderwerp niet behandeld te worden. 

 
De voorzitter concludeert dat ook de andere fracties daarmee instemmen. Agendapunt 7 wordt 

geschrapt van de agenda. 

 
De agenda wordt met deze aanpassing vastgesteld. 

 

4. Vaststellen conceptverslag van de commissie van 30 november en 7 december 2017 

 
De voorzitter concludeert dat het conceptverslag van 30 november 2017 kan worden vastgesteld. 

 

Mevrouw Jacobsz (AP) heeft een opmerking naar aanleiding van de discussie over de folder 
Onafhankelijke cliëntenondersteuner. Zij vraagt zich af of de wethouder de raad wel serieus neemt. 

 

De voorzitter noteert dit als een vraag voor de rondvraag. Hij concludeert dat ook het conceptverslag 
van 7 december 2017 kan worden vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 
Inventarisatie rondvraag 

De heer Brander (PvdA) heeft een vraag voor wethouder Botter over de opvang van daklozen. 
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De heer Azannay (GL) heeft een vraag voor wethouder Snoek. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) vraagt meer informatie over de Boerhave, onder andere over het 

moment van sluiting. 
 

Mevrouw Sterenberg (VVD) heeft een vraag voor wethouder Botter. 

 
Mevrouw Jacobsz (AP) heeft een vraag voor wethouder Snoek naar aanleiding van de 18-/18+-nota. 

 

Mededelingen voor leden en collegeleden 
De voorzitter deelt mee dat wethouder Snoek een besloten mededeling heeft aangekondigd. Die wordt 

aan het eind van de vergadering behandeld. Wethouder Snoek en Botter zullen nu enkele openbare 

mededelingen doen. 

 
Wethouder Snoek deelt mee dat bij de verbouwing van het schoolgebouw aan de Nicolaas van der 

Laanstraat is gebleken dat er zich asbest in het gebouw bevindt. Daarvoor zijn al eerder middelen 

gereserveerd. Bij de brand is het asbest echter verspreid. Dat leidt tot hogere kosten en tot een 
vertraging bij de sanering. 

 

Wethouder Botter gaat in op het Haarlemproject. Er zou een probleem zijn met de belastingen. Het 
gaat om 10.000 euro. De wethouder zegt toe daar later op terug te komen en de toezegging te 

realiseren. Er is al sprake van goede resultaten en het komt het project niet ten goede als er 

onzekerheid ontstaat. De wethouder stelt dan ook voor om daarmee in te stemmen. 

In een van de stukken over het Onderzoek Wmo en de inhoudelijke ondersteuning staat dat de stukken 
ook al zijn voorgelegd aan de Participatieraad. Die stukken zijn echter pas vanmorgen verstuurd. 

De wethouder is er verder geen voorstander van dat partijen voor het project RegioRijder aparte 

klachtenbureaus in het leven roepen. Hij vindt dat klachten bij het bureau zelf moeten worden 
ingediend. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) vindt het niet prettig dat al vooraf aan de bespreking van het onderwerp, 

zaken onderuit worden gehaald. 
 

Wethouder Botter kan zich dat voorstellen, maar benadrukt dat er nog uitgebreid over gesproken gaat 

worden. Hij merkt daarbij op dat hij met die bypasses, die eerder niet zijn aangekondigd, zijn werk 
niet goed kan doen. Het is belangrijk om duidelijk te hebben hoe je met elkaar omgaat. 

 

De voorzitter benadrukt dat mededelingen van het college actueel zijn. Dat is hierbij het geval. Hij is 
het echter ook eens met de VVD dat opmerkingen over een onderwerp bij dat betreffende agendapunt 

behandeld moeten worden. Hij roept het college op om daar rekening mee te houden. 

 

6. Resultaat uitvoering plan van aanpak huishoudelijke ondersteuning en verbetering 

dienstverlening Wmo (JB) 

 

De heer Spijkerman (D66) merkt op dat al in 2016 intensief over het onderwerp is gesproken. 
Destijds kreeg de dienstverlening Wmo een 8 en de huishoudelijke ondersteuning een 7. De 

huishoudelijke ondersteuning is inmiddels verbeterd tot een 8. 

Spreker is blij dat, naast allerlei kwalitatieve onderzoeken, er een kwantitatief onderzoek is gedaan. De 
resultaten daarvan zijn nodig voor het opstellen van nieuw beleid. Hij vraagt de wethouder informatie 

over de resultaten en hoe deze verwerkt worden in nieuw beleid. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) is blij met de redelijk goede resultaten, maar heeft ook nog enkele punten 
van zorg. Zo heeft een aantal mensen problemen ondervonden bij de huishoudelijke ondersteuning. Zij 

ziet uit naar een reactie van de Participatieraad op de verbeterpunten.  
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Mevrouw Özogul (SP) gaat in op de geschiedenis van dit onderwerp en merkt op dat in 2015 een en 

ander is misgegaan in de huishoudelijke ondersteuning, onder andere omdat mensen geen vaste 

medewerker meer kregen.  

 
De heer Brander (PvdA) benadrukt dat destijds slechts bij één aanbieder de vaste medewerkers zijn 

verdwenen. 

 
Mevrouw Özogul (SP) beaamt dat, maar benadrukt dat het gaat om ViVa!, de grootste zorgaanbieder 

in Haarlem. Het gaat dus om een grote groep mensen. Zij vervolgt en deelt mee dat destijds ook de 

reductie van het aantal uren zorg tot problemen heeft geleid. Deze wethouder heeft die signalen 
opgepakt. Dat heeft ervoor gezorgd dat de tevredenheid is toegenomen onder andere over het 

schoonmaken en dergelijke, maar nog meer over de hulp. 

Er is nog steeds sprake van een groep van veertig mensen, die niet tevreden is. Dat is 10% van het 

totale aantal. Dat is zorgwekkend. Spreekster wil weten of er onderzoek is gedaan naar de reden van 
hun ontevredenheid. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) constateert dat er veel positiefs is gebeurd. Het is nu tijd om vooruit te 
kijken en te werken aan een nieuwe verordening, onder andere met informatie uit het onderzoek. 

 

De heer El Aichi (CDA) vraagt aandacht voor nazorg. Daaruit kunnen ook signalen voortkomen. Die 
kunnen vervolgens worden besproken, onder andere met de zorgaanbieders. Hiermee kunnen veel 

problemen worden opgelost. 

 

De heer Van Buren (CU) is blij met de resultaten uit het voorliggende rapport, maar vraagt nog 
aandacht voor de (lange) periode vanaf aanvraag tot de daadwerkelijke toekenning van de hulp. Bij 

een acute hulpvraag kan die periode te lang zijn. Hij meldt verder dat er problemen zijn bij het 

verkrijgen van hulp uit het eigen netwerk, bijvoorbeeld omdat familie (te) ver weg woont. 
 

De heer Brander (PvdA) is ook blij dat de door de SP geschetste problemen adequaat zijn opgepakt. 

De aangekondigde maatregelen stemmen hem hoopvol. Zo worden er nu meer uren toegekend. Hij 

bedankt iedereen die zich daarvoor heeft ingezet. 
 

De heer Smit (OPH) wil weten waarom de stukken zo laat verstuurd zijn naar de Participatieraad.  

Hij beaamt dat de wethouder destijds een moeilijk dossier heeft overgenomen. Destijds werden regels 
vaak rigide toegepast. De wethouder heeft dat voortvarend opgepakt. 

 

Mevrouw Özogul (SP) benadrukt dat het gaat om een keuze van de raad. Die heeft destijds ja gezegd 
tegen het standaard aantal uren. Ook heeft de raad lang toegekeken hoe de vaste medewerker bij de 

mensen werd weggehaald. 

 

De heer Smit (OPH) is het met mevrouw Özogul eens, maar benadrukt dat de raad destijds voor een 
grote opgave stond. Ook was het moeilijk om de destijds verantwoordelijke wethouder te beïnvloeden. 

De huidige wethouder heeft de structuur en techniek losgelaten en heeft zaken voortvarend opgepakt. 

Spreker constateert echter ook nog enkele gebreken, zoals het gebrek aan een goede 
zorgzwaartemeting. Dat is, mede gezien het steeds lagere niveau van de huishoudelijke medewerkers, 

een zorgpunt. 

De uitbreiding van het aantal standaarduren is een verbetering, maar daar waar de zorgzwaarte groter 
is, is het moeilijk om de juiste zorg te bieden. Hij roept de wethouder op om hierin een faciliterende en 

initiërende rol te spelen. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) vraagt aandacht voor de vervanging van hulp bij vakantie. 8% van de 
mensen geeft aan dat zij nog niet met vakantie is geweest. Hij vraagt daarom aandacht voor de rust die 

deze mensen verdienen. 
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De focus van dit onderzoek ligt vooral op de huishoudelijke ondersteuning. Er zijn echter ook 

problemen bij het bereiden van voedsel, boodschappen doen en bijvoorbeeld op het gebied van de 

mobiliteit en de eenzaamheid. Spreker wil weten hoe deze zaken aangepakt worden. 

 
Mevrouw Jacobsz (AP) prijst de helderheid van het rapport. Voor haar is het een nulmeting, een basis 

waarop voortgebouwd kan worden. Het ziet er hoopvol uit, maar er moet ook nog veel gedaan worden. 

Ook spreekster maakt zich zorgen over de vaststelling van het zorgzwaartepakket en de kwaliteit van 
de signaleringsfunctie van de huishoudelijke hulp en wil weten hoe dat wordt gemonitord, zodat 

adequaat kan worden ingegrepen. 

 
Wethouder Botter is blij met de resultaten van het onderzoek, maar beaamt dat er nog veel meer 

gedaan moet worden. Zo laat de communicatie nog te wensen over, ondanks dat mensen heel tevreden 

zijn. 

Het onderzoek heeft enige tijd geleden plaatsgevonden. Het rapport (van april 2017) is dan ook al 
gedateerd. De aanbevelingen uit het rapport zijn al toegepast bij de nieuwe aanbesteding; het gaat 

daarbij bijvoorbeeld om signalering en de vakantie waar Trots opmerkingen over heeft gemaakt. 

Het is goed dat ook medewerkers in de huishoudelijke hulp op vakantie kunnen gaan, maar het is ook 
belangrijk dat mensen niet verstoken blijven van zorg. Het blijkt nu dat de mensen in de gemeente de 

zomerperiode op een goede manier zijn doorgekomen. 

In het kader van het bestrijden van de eenzaamheid is er aandacht voor onder andere vervoer en 
dagbesteding en voor hoe mensen met elkaar in contact kunnen komen. 

De maaltijdvoorziening en de diensten in en om het huis worden nu in snel tempo uitgebreid. Er wordt 

nu gewerkt aan een overdrachtsdocument voor de inrichting van de basisinfrastructuur (met een 

cluster van activiteiten in en om het huis met behulp van Buuf, Burenhulp, De Compaan en de 
buurtbedrijven). De activiteiten zijn opgenomen in de verordening. De nieuwe verordening Wmo komt 

medio 2018 beschikbaar. De wethouder kondigt aan de mate van tevredenheid met kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek te blijven monitoren. 
De wethouder zegt toe het definitieve rapport van het recentelijk afgeronde onderzoek binnen veertien 

dagen aan de commissie voor te leggen. Hij kondigt aan dat de resultaten niet slechter zullen zijn. 

Wethouder Botter kondigt aan de zorgzwaarteproblematiek samen met de zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars op te pakken.  
Als iemand in aanmerking komt voor de Zorgverzekeringswet, moet het dossier op een goede manier 

worden overgedragen, zodanig dat cliënten niet in de kou komen te staan. Haarlem wentelt echter niet 

alles af op de zorgverzekeraars, want dan verliezen mensen ook veel rechten op bijvoorbeeld 
ondersteuning. 

  

De heer Smit (OPH) wil weten of het instrumentarium daarvoor nog ontwikkeld moet worden of dat 
dit al beschikbaar is. 

 

Wethouder Botter heeft daar geen informatie over. 

 
De heer Spijkerman (D66) wil weten of naast de tevredenheid ook de eis van ‘een schoon en leefbaar 

huis’ wordt gemonitord. 

 
Wethouder Botter antwoordt dat dit laatste niet meer wordt meegenomen in verdere onderzoeken. 

De wethouder bestrijdt dat zijn voorganger het niet goed heeft gedaan. Er wordt nu met de kennis van 

nu gesproken. Er was destijds sprake van grote problemen. De wethouder is daar destijds mee aan de 
slag gegaan en had vertrouwen in de aanpak. Zij heeft naar eer en geweten gehandeld om een goed 

stelsel in deze gemeente neer te zetten. 

 

Mevrouw Özogul (SP) vindt dat nobel van de wethouder, maar benadrukt dat er veel is misgegaan bij 
het hanteren van de term ‘schoon en leefbaar huis’. 

 

Wethouder Botter benadrukt dat Haarlem, in tegenstelling tot veel andere gemeenten in Nederland, 
deze term heeft losgelaten en de boel heeft teruggedraaid. 
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De voorzitter sluit de discussie over dit onderwerp af en geeft in het kader van de rondvraag ruimte 

voor de vragen aan de wethouder.  

 
Rondvraag (wethouder Botter) 

Mevrouw Sterenberg (VVD) gaat in op de campagne ‘In dit land kies je je partner zelf’. De 

wethouder heeft eerder toegezegd eerst de ontwikkelingen te willen volgen. Spreekster wil weten of de 
wethouder nu - in navolging van bijvoorbeeld Amsterdam - bereid is om ook in Haarlem deze 

campagne te starten. 

 
Wethouder Botter heeft de ontwikkelingen gevolgd. Een punt van discussie is of deze campagne 

wellicht averechts werkt. Hij stelt voor om de discussie hierover te betrekken bij de besprekingen met 

minderhedenorganisaties en de discussie over homoseksualiteit. Dan zal ook duidelijk worden of hier 

een meerderheid voor is. 
 

Mevrouw Sterenberg (VVD) kondigt daarop een motie vreemd aan de orde van de dag aan. Voor de 

VVD mogen verschillende typen partners nooit aanstootgevend zijn. Het gaat daarbij niet alleen om 
seksualiteit. 

 

Mevrouw Jacobsz (AP) is verbaasd dat in de folder Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt 
verwezen naar de sociale wijkteams, stichting MEE en andere instanties die een subsidierelatie met de 

gemeente hebben. Zij was van mening dat deze vorm van ondersteuning bedoeld was voor andere 

organisaties, zoals de LFB. 

 
De voorzitter stelt voor dat de wethouder daar - gezien de onduidelijkheid over welke folder het 

precies gaat - na de vergadering met mevrouw Jacobsz contact over opneemt. 

 
De heer Brander (PvdA) vraagt de wethouder of ‘zelfredzaam zonder dak’, waarbij daklozen toch 

zelfredzaam worden verklaard, ook in Haarlem voorkomt. 

 

Wethouder Botter stelt voor om dergelijke vragen rechtstreeks aan hem te stellen, onder andere aan de 
hand van een bepaalde specifieke casus. Hij benadrukt dat de gemeente daklozen opvangt, ook als het 

gaat om economisch daklozen. 

 
De heer Van den Raadt (Trots) wil weten hoe vaak de gemeente beloofd heeft dat Boerhave per 

1 januari leeg zal zijn. Hij wil ook weten waarom niet met de buurt is gecommuniceerd dat de sluiting 

wordt uitgesteld. 
 

Wethouder Botter benadrukt dat voor een groot aantal groepen plekken nodig zijn. De plannen van 

Sint Jacob zijn met een jaar uitgesteld. Het is nu de vraag of het gebouw gesloten en afgebroken moet 

worden of dat het ook op een andere manier kan worden ingevuld. De wethouder stelt voor om dat 
dilemma met Trots te bespreken.  

Hij deelt verder mee dat er niet is gecommuniceerd, omdat al voor het kerstreces is aangegeven dat het 

gebouw op zijn minst tot maart 2018 openblijft. Voor de periode erna zijn er nog geen plannen. In 
nood zal het gebouw gebruikt worden om er bijvoorbeeld mensen in onder te brengen. 

 

De voorzitter stelt de heer Van den Raadt voor om - gezien de ontstane discussie - aanvullende 
vragen via een andere weg te stellen en sluit dit agendapunt af. 

 

7. Advies Participatieraad Op weg naar zelfstandigheid; vaststellen actieplan Op weg naar 

volwassenheid 18-/18+ 
 

Vervallen 
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8. Brief Participatieraad 10 november 2017 inzake ongevraagd advies aanbesteding 

leerlingenvervoer Haarlem in 2018 (MS). 

8.1 Ongevraagd aanbesteding leerlingenvervoer in Haarlem 2018 

8.2 Reactie college op advies Participatieraad over leerlingenvervoer 

8.3 Voortgangsrapportage RegioRijder Systeem 

8.4 Notitie aan de raden RegioRijder Systeem 

 
De heer Brander (PvdA) complimenteert de Participatieraad met zijn advies gezien de problematiek 

(op het gebied van punctualiteit) bij RegioRijder. Hij is ook blij dat de aanbesteding voor het 

leerlingenvervoer nu is uitgesteld. Hij vraagt naar de stand van zaken (onder andere betreffende 
stiptheid) van RegioRijder. 

Een aanleiding om te werken met een eigen regiecentrale was om het ov-gebruik te stimuleren. In de 

go ov-app kunnen mensen tijdens het gebruik van het openbaar vervoer met hulpverleners contact 

opnemen. Spreker vraagt de wethouder om te onderzoeken of dit idee ook in Haarlem kan worden 
toegepast. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) is tevreden met de reactie van het college op de brief over RegioRijder 
en is het eens met het uitstel van de aanbesteding. De komende tijd moet onderzoek worden gedaan 

naar verbeteringen in de kwaliteit. Spreekster ziet uit naar de vier aangekondigde scenario’s. Zij is tot 

slot van mening dat het iedere partij vrijstaat om een meldpunt te openen. 
 

Mevrouw Huysse (GLH) is blij met het advies van de Participatieraad, maar blijft zich zorgen maken 

over het leerlingenvervoer. Voor deze kwetsbare kinderen mogen best hogere eisen gesteld worden.  

De Participatieraad adviseert om bij de nieuwe contractbesprekingen een partij met een eigen 
regiecentrale te contracteren. Spreekster vraagt de wethouder naar de mogelijkheden hiervoor. 

 

Mevrouw Özogul (SP) is blij met het uitstel van het besluit over het leerlingenvervoer voor kwetsbare 
leerlingen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de chauffeur bekend is met de kinderen en hoe hij met 

hen moet omgaan. Dat vraagt kennis en ervaring, maar ook een vaste chauffeur. De SP is bij dit 

onderwerp geen voorstander van aanbesteding, want het gaat om zwaar maatschappelijk belang. 

Spreekster vindt de opmerking van de wethouder over de meldpunten voor klachten over RegioRijder 
niet gepast. Zij roept de wethouder op om te leren van de bij de verschillende meldpunten gemelde 

problemen. 

 
De heer Spijkerman (D66) is het met dat laatste eens, maar dan is het belangrijk dat de gemelde 

problemen ook direct worden doorgeleid naar RegioRijder. Hij begrijpt uit de woorden van mevrouw 

Özogul dat dat niet het geval is en is het daarom eens met de opmerking van de wethouder hierover. 
 

Mevrouw Özogul (SP) snapt dat de heer Spijkerman zijn wethouder in bescherming neemt. Zij deelt 

verder mee dat RegioRijder zijn klachtenmeldpunt bij alle deelnemers bekend moet maken. Zij kunnen 

dus hun klacht bij het meldpunt melden. Als zij klachten bij het SP-meldpunt melden, worden ze direct 
geïnformeerd over het meldpunt van RegioRijder. Spreekster benadrukt dat het aan de fractie is om 

wel of niet een meldpunt in te stellen. 

 
De heer Brander (PvdA) vraagt naar het aantal meldingen op het SP-meldpunt en op welke manier de 

wethouder daarover benaderd is.  

 
Mevrouw Özogul (SP) antwoordt dat zij gisteren de wethouder op de hoogte heeft gesteld van een 

zeer urgente melding. 

 

De heer Spijkerman (D66) blijft het oneens met de handelwijze van de SP. Hij pleit ervoor om de 
mensen direct hulp te bieden, in plaats van indirect via het SP-meldpunt. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) meldt dat bijvoorbeeld de PvdA een ombudsmanteam kent; en 
GroenLinks heeft een vuurwerkmeldpunt. Zij wil dan ook weten of ook in die gevallen de klachten 
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direct worden doorgegeven aan de gemeente. Zij steunt het initiatief van de SP. Het is een (extra) 

middel voor mensen om gehoord te worden. 

 

Mevrouw Özogul (SP) benadrukt dat op het meldpunt duidelijk is geworden waar de schoen wringt en 
kondigt aan de wethouder daarover te informeren. Zij heeft verder een aantal weken geleden vragen 

gesteld over problemen bij RegioRijder. Zij vraagt om een snelle beantwoording van die vragen.  

Naast problemen met de stiptheid komt het ook voor dat er niemand komt opdagen of dat 
problematiek tijdens het rijden niet adequaat wordt opgelost. Wat gaat de wethouder daaraan doen? 

 

De heer Smit (OPH) deelt mee dat de wethouder eerder heeft toegezegd dat mensen die lang moeten 
wachten, alternatief taxivervoer kunnen krijgen. Hij wil weten of die aanpak werkt. 

In het laatste stuk over het leerlingenvervoer staat dat bestaande contracten nog tot september 2019 

verlengd kunnen worden. Spreker gaat ervan uit dat de lopende problemen in de komende maanden 

slechts langzaam en werkenderwijs zullen leiden tot structurele verbeteringen. Hij wil dan ook van de 
wethouder weten of de verbeteringen zodanig snel kunnen worden ingevoerd, zodat Haarlem op 

1 januari 2019 kan instromen. 

 
De heer Spijkerman (D66) is het ermee eens dat het onderling contact tussen de medewerkers van de 

gemeente die de indicaties afgeven en de medewerkers van de vervoerscentrale een van de 

verbetertrajecten is. Datzelfde geldt voor maatwerk voor mensen die extra kwetsbaar zijn, 
bijvoorbeeld met de inzet van een verlaagde vloer in de bus. Er wordt ook gewerkt aan het aantrekken 

van goede, vaste chauffeurs. Spreker wil weten welke middelen de wethouder daarvoor inzet. 

 

Mevrouw Jacobsz (AP) merkt op dat mensen die klachten hebben over het product en over de 
dienstverlening, zijn uitgenodigd voor een bezoek (op eigen kosten) aan het kantoor dat de enquête 

heeft uitgevoerd. Het wordt hun dus niet echt makkelijk gemaakt. 

 
Wethouder Snoek sluit zich aan bij de complimenten over de adviezen van de Participatieraad. 

Er is nu een principebesluit genomen om het leerlingenvervoer in Haarlem tot september 2019 niet bij 

RegioRijder onder te brengen. Als in maart/april 2018 blijkt dat het in januari 2019 al moet worden 

ingevoegd, dan is dat nog mogelijk. Het tekort aan chauffeurs is niet alleen een probleem van 
RegioRijder. Dat staat op meerdere plekken onder druk. Het invoegen van het leerlingenvervoer 

vanuit andere regio’s is moeilijk verlopen. Dat moet nu tot rust komen. Het leerlingenvervoer van 

Haarlem zal slechts onder voorwaarden (op het gebied van kosten en kwaliteit) worden toegevoegd. 
Ook moet het systeem er klaar voor zijn. 

 

De heer Smits (OPH) wil weten wat de deadline is waarop de kwaliteit op een goede manier 
vormgegeven moet zijn. 

 

Wethouder Snoek deelt mee dat er vanaf september 2019 geen mogelijkheid meer is om de bestaande 

situatie te verlengen. Dan moet er opnieuw aanbesteed worden. Een aanbestedingstraject duurt 
ongeveer zes maanden. Uiterlijk in januari 2019 moet dus een besluit genomen worden over het te 

doorlopen traject. De wethouder pleit daarbij voor een vervoerder in de regio, gezien de integrale 

voordelen van een systeem. 
De Participatieraad schetst drie wegen: verlenging van het huidige contract, opnieuw aanbesteden met 

een eigen regiecentrale of aansluiten bij RegioRijder. De tweede optie is niet verder verkend. Daarom 

heeft het college deze opmerkingen voor kennisgeving aangenomen. 
 

De heer Smits (OPH) vraagt of het college eind 2018/begin 2019 ook een uitspraak doet over de 

kwaliteit van RegioRijder. Hij wil verder weten of de raad wordt betrokken bij de verdere 

besluitvorming. 
 

Wethouder Snoek antwoordt dat eind 2018/begin 2019 inderdaad een keuze wordt gemaakt op basis 

van kwaliteit, kosteneffectiviteit en onder andere efficiency. Hij deelt verder mee dat het in Haarlem 
een goed gebruik is dat de raad bij dergelijke zaken wordt betrokken. 
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Mevrouw Jacobsz (AP) vraagt hierbij ook aandacht voor de tevredenheid van de werknemers. 

 

Wethouder Snoek legt uit dat de evaluaties en monitoring plaatsvinden vanuit de stuurgroep regio 
RegioRijder. Wethouder Botter heeft daarin zitting en zal deze vraag beantwoorden. 

 

Wethouder Botter is niet tegen het instellen van meldpunten, maar vindt dat wel helder moet zijn hoe 
de informatie wordt uitgewisseld. Hij benadrukt dat in de folder van RegioRijder een hoofdstuk is 

opgenomen met informatie over klachtafhandeling en mogelijkheden voor suggesties. Hij deelt verder 

mee dat in de kerstperiode goede resultaten zijn behaald met een punctualiteit van 92 (wellicht omdat 
er geen leerlingen werden vervoerd). Er zit een stijgende lijn in de resultaten. Er zijn nu ook nieuwe 

chauffeurs aangenomen. De wethouder heeft de hoop dat de stijgende lijn kan worden vastgehouden 

en kondigt aan de ontwikkelingen goed te blijven monitoren. 

Wethouder Botter zegt toe onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een ov-app waar de PvdA 
over sprak. Hij is verder van mening dat de extra wachttijden zijn ontstaan door de toevoeging van het 

leerlingenvervoer. Verder zijn er verzoeken van vervoersaanbieders om deel uit te maken van het 

systeem. De wethouder vindt echter dat eerst ervaring moet worden opgedaan met dit nieuwe systeem. 
Wethouder Botter zegt toe onderzoek te doen naar de klantbetrokkenheid (waar de AP over sprak) en 

de commissie van zijn bevindingen op de hoogte te stellen. 

De wethouder deelt tot slot mee dat er geen gebruik is gemaakt van taxiritten. 
 

De heer Smit (OPH) wil weten of er wel voldoende bekendheid is gegeven aan dit alternatief. 

 

Wethouder Botter herhaalt dat in de afgelopen weken 92% van de ritten naar tevredenheid is 
verlopen. Dat is ook de ondergrens in het contract. Als allerlei problemen worden opgelost, zal dat 

steeds meer worden. 

 
De heer Smit (OPH) benadrukt dat 8% van de ritten niet naar tevredenheid is verlopen. Het gaat vaak 

om mensen die naar de dokter moeten. Weten zij of ze een taxi kunnen bellen? 

 

Wethouder Botter weet niet of die informatie bekend is. Hij weet wel dat klanten prioritaire ritten 
kunnen aanvragen. In de stuurgroep is nu afgesproken dat de folder opnieuw wordt verstuurd aan 

iedere deelnemer met informatie over ritten, klachtenafhandeling en ruimte voor suggesties. 

 
Tweede termijn 

 

Mevrouw Özogul (SP) vraagt de wethouder om haar eerder gestelde vraag te beantwoorden. Zij deelt 
verder de heer Spijkerman mee dat het nummer bij de cliënten bekend is. Het is echter niet bekend dat 

mensen ook gebruik kunnen maken van een taxi.  

Spreekster geeft vervolgens een voorbeeld van een persoon die twee uur te laat aankomt op een 

gezellige avond en na afloop een uur moet wachten op vervoer. Zij benadrukt verder dat het om veel 
meer gaat dan alleen stiptheid, bijvoorbeeld ook om de bejegening van de klanten. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) is er, nu veel wordt uitbesteed, voorstander van om de klachtenlijn bij 
de gemeente onder te brengen. Hij vraagt verder naar het inkomen van de chauffeurs. 

 

De heer Spijkerman (D66) wil weten of met het aantrekken van 25 nieuwe chauffeurs de problemen 
zijn opgelost. 

 

Wethouder Botter beaamt dat daarmee het grootste probleem is opgelost. De chauffeurs krijgen  

€ 10,48 per uur. Hij deelt verder mee dat in de aanbesteding duidelijk voorwaarden zijn opgenomen 
over personeel. Zij moeten conform de cao betaald krijgen, het personeel moet worden overgenomen 

en er moet onder andere een klachtenloket zijn voor werknemers. Dat zijn verantwoordelijkheden van 

de werkgever. Als blijkt dat dat niet deugt, dan komt de gemeente in beeld. 
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De wethouder legt uit dat RegioRijder een bureau heeft ingehuurd om de klachten te registreren. Dat 

bureau rapporteert maandelijks aan de gemeente. Er is dus geen reden om de klachtenadministratie bij 

de gemeente onder te brengen. Hij benadrukt dat elke zichzelf respecterende organisatie leert van 

klachten. Daarmee kan de kwaliteit van de dienstverlening worden verbeterd. 
 

De heer Van den Raadt (Trots) wil weten of de gemeente ook bekend is met de aard van de klachten 

en of de gemeente wel op de hoogte is van alle ingediende klachten. 
 

Wethouder Botter antwoordt dat, als dat laatste niet het geval is, actie wordt ondernomen. 

 
De heer Brander (PvdA) stelt voor om, gezien de problemen bij deze aanbesteding, nog eens goed na 

te denken over de procedure. 

 

De heer Smit (OPH) vraagt de wethouder welke cao hier van toepassing is. 
 

Wethouder Botter zegt toe die vraag schriftelijk te beantwoorden. 

 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is behandeld. 

 

9. Rondvraag 

 

De heer Azannay (GL) gaat in op de Harmonisatiewet die per 1 januari 2018 is ingegaan. In de krant 

stond dat veel ouders nog geen aanvraag hebben gedaan en straks misschien in problemen komen. 

Spreker vraagt naar de situatie in Haarlem. 
 

Wethouder Snoek zegt toe navraag te doen naar de situatie in Haarlem en de commissie daarover te 

informeren. 
 

Mevrouw Jacobsz (AP) heeft een vraag naar aanleiding van de 18-/18+-nota. Zij wil weten wat de 

gemeente doet voor werkloze jongeren tussen 18 en 21 jaar die slechts 90 euro per maand overhouden. 

 
Wethouder Snoek stelt voor om de vraag als artikel 38-vraag in te dienen. Dan zal zijn collega-

wethouder Werk en inkomen daarop ingaan. Hij benadrukt dat de nota betrekking heeft op jongeren in 

de jeugdzorg of met een beperking en de overgang naar de Wmo.  

 

10. Agenda komende commissievergadering(en) 

 
Mevrouw Özogul (SP) stelt voor om 2.6, motie 14.3 (voorlopig) te agenderen, omdat zij er nog 

technische vragen over wil stellen. Aan de hand van de beantwoording zal de fractie besluiten of het 

onderwerp ook inhoudelijk moet worden. 

 
De voorzitter stelt voor om met de agendering te wachten totdat de technische vragen zijn 

beantwoord. 

 
Mevrouw Özogul (SP) kondigt aan de reactie van de wethouder op 2.9, de motie over het briefadres 

voor daklozen, te bespreken in de fractie. Daaruit volgt eventueel een verzoek voor het agenderen van 

dit onderwerp.  
 

Mevrouw Jacobsz (AP) stelt voor om dit te combineren met de behandeling van 2.7 (motie 8, Laat 

jonge burgers niet rondspoken) en 2.10 (de motie over zwerfjongeren), omdat eerdere vragen hierover 

niet naar tevredenheid zijn beantwoord. In de behandeling van deze onderwerpen moet duidelijk 
worden wat de oorzaak is van de problemen. 

 

De voorzitter concludeert dat er voldoende draagkracht is voor dit voorstel. 
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Mevrouw Dekker (D66) vraagt zich af of de commissie het rapport van de ombudsman moet 

bespreken. Daaruit volgt een aantal acties dat ambtelijk opgepakt kan worden. Zij stelt voor om dit 

samen met het voorstel van de VVD en D66 te bespreken. 

 
Mevrouw Sterenberg (VVD) deelt mee dat het voorstel van de fracties komende week wordt 

afgerond. Zij stelt voor om dit samen met het rapport van de ombudsman in de commissie te 

bespreken. 
 

De voorzitter concludeert dat er voldoende draagkracht is voor dit voorstel. 

 
De heer Azannay (GL) is het eens met de bespreking van 2.10, Zwerfjongeren. De fractie heeft daar al 

in mei 2017 vragen over gesteld. Daarvan is een conceptverslag beschikbaar. Spreker vraagt de 

wethouder om de fracties alle beschikbare actuele informatie ter beschikking te stellen. 

 
De voorzitter constateert dat dit een vraag aan het college is. 

 

11. Sluiting 
 

De voorzitter vraagt de aanwezigen om te blijven zitten voor een besloten mededeling. Hij sluit 

vervolgens het openbare deel van de vergadering om 22.48 uur. 
 


