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1. Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter: Oké, goedenavond. Goedenavond. Staakt de stemmen. Van harte welkom op deze laatste 

commissie Samenleving vergadering voor het zomerreces. Nou ja, zoals u kunt zien op de agenda hebben wij 

een best wel lange vergadering voor de boeg, dus daarom verzoek ik u efficiënt te spreken en te vergaderen 

en natuurlijk op de spreektijd te letten. Ter vergadering wordt ook uitgereikt het jaaroverzicht van alle 

activiteiten die de gemeente in samenwerking met haar partners heeft georganiseerd in het kader van het jaar 

van de ontmoeting. En voor agendapunt 9 zal mevrouw Schneiders, voorzitter van de rekenkamercommissie, 

een toelichting gaan geven. Ja? 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Even kijken. De gaan we nu naar het vaststellen van de agenda. Kan de agenda conform worden 

vastgesteld? Zijn de opmerkingen? Ja, mevrouw Zoon? Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: ja, ik vind het jammer dat de vorige keer hebben we geloof ik in anderhalf uur een 

vergadering gedaan. En nu moeten we er geloof ik iets van 5 of 6 uur over doen. Het zou toch wel eens handig 

zijn om dat een beetje beter te kunnen sturen zodat het wat gelijkmatiger is. Want we hadden nu 934 pagina’s 

te lezen in een week tijd. 

De voorzitter: Ik ken het, ik kan het met u eens zijn natuurlijk. We zullen gaan proberen dat in het vervolg in de 

gaten te gaan houden en dat we een beetje een gelijkmatige verdeling van de agendapunten gaan krijgen in 

de toekomst. Ja? Goed, de agenda is vastgesteld. 

3. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

De voorzitter: De inventarisatie van de rondvraag. Ik heb, even kijken, vier rondvragen van GroenLinks, één 

van de Actiepartij en twee van Trots. Ik weet niet of er nog andere mensen een…? En één rondvraag voor het 

CDA. Oké. Nou, dan kunnen we gelijk gaan beginnen met de rondvraag, Trots Haarlem, dat zou mevrouw Van 

Galen zijn maar ik zie haar niet zitten, dus ik neem aan dat de heer Van den Raadt… Oh sorry, die wordt, het 

wordt dus omgedraaid. Ja. Nee, de rondvragen doen we nu anders in tegenstelling tot de vorige keer deden 

we het aan de voorkant. We gaan het nu toch weer naar achteren verhuizen. Het is allemaal heel makkelijk. Ja, 

we hebben ook nog wel een paar rondvragen voor wethouder Meijs en die is er later op de avond niet bij, dus 

er is toch wel even het verzoek om eventueel nu de rondvragen aan Wethouder Meijs te gaan stellen, indien 

de commissie dat toestaat natuurlijk. Ja? Nou dat zijn dan de rondvragen voor… CDA, voor wie was de 

rondvraag zei u? Die komt later dan. Goed. Actiepartij, die had een vraag voor Wethouder Meijs. Gaat uw 

gang. 

De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. In de krant stond onlangs te lezen dat de buurt, dat er weer een 

buurt op zijn achterste benen stond toen bekend werd dat er ergens een zorgvoorziening werd gevestigd. Dat 

is altijd natuurlijk een lastig verhaal. Maar mijn vraag is of het college visie heeft op communicatie over het 

vestigen van zorgvoorzieningen. En kijkt de gemeente daarbij ook naar successen in andere gemeentes, zoals 

gemeente Leiden waarbij iedere voorziening een beheeroverleg wordt opgezet met daarin zorgverleners, een 



afvaardiging van de cliëntenraad, van de buurt, van de politie, et cetera. Het gaat in Haarlem nog wel eens 

mis, dus het is eigenlijk de vraag of u daar een visie op heeft? 

De voorzitter: Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Ik wil daar graag op reageren. Ik heb daar ook wel een mededeling over, die wil ik wel graag 

voorlezen als dat kan. Dat is ook wat meer misschien dan de vraag die ik nu hoor. Bij deze dan een toelichting 

daarop. Wij hebben als gemeente, als college een voorgenomen aankoop gedaan voor een perceel op de 

Nieuweweg voor een locatie voor Domus-plus. En de plannen op deze plek voor een locatie voor Domus-plus 

om die te realiseren bevinden zich op dit moment eigenlijk nog in een heel pril stadium. En eerst zal het 

college de voorgenomen aankoop, want het is nog in optie, van het perceel aan u als raad natuurlijk 

voorleggen en wij hopen dat in september daarop terug te komen. Over de communicatie zei u nu, kijk het 

heeft een agrarische bestemming dus we zijn wat vroeg met het naar buiten brengen. Het betekent dat er op 

deze, op dit moment die bestemming is agrarisch dus dat wij daar nog iets willen realiseren van een wijziging 

van een bestemming. En in de daarvoor noodzakelijke procedure hebben belanghebbenden hun zienswijze, 

kunnen belanghebbenden hun zienswijze op dat plan geven. Voor zover dat haalbaar is dat dat plan daar ook 

uitgevoerd gaat worden. Maar daar voorop uitlopend zal ik maar zeggen, hebben wij al wel contact met de 

belanghebbenden gezocht, want het is nu eenmaal al naar buiten gekomen. En de komst van deze 

zorgvoorziening dat betekent natuurlijk nogal wat voor de omgeving. Dat is natuurlijk best wel een ding. En wij 

hechten er als college aan dat we dat zorgvuldig communiceren. Ook in dit geval is dat het uitgangspunt en 

vanzelf gaan we natuurlijk ook met de omwonenden in gesprek. We hebben daarvoor al contact met hun 

opgenomen en proberen daar een datum voor te vinden. Tegelijkertijd rapporteert het college over u, aan 

aankoop en verkoop van vastgoedpanden. Dat is ook gebeurd. En in dit geval is het een voorgenomen 

aankoop, het is een optie voor een perceel. En wij vinden het ook belangrijk om dat met u te kunnen 

bespreken, maar dat is niet nu aan de orde, dat komt in september. Om dan ook daarop aansluitend zal ik 

maar zeggen een informatiebijeenkomst te hebben willen we eerst even met de omwonenden en met de 

wijkraad die daar ook betrokken zijn, ja bijeenkomen. Het is uiteraard een bevoegdheid van u als raad, dus 

daar komen we zeker op terug. Maar over de communicatie ben ik met u eens. 

De heer Trompetter: Voorzitter? 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Trompetter van de Actiepartij. 

De heer Trompetter: Dank u wel. 

Wethouder Meijs: En hoe kom ik hieruit? 

De heer Trompetter: Dank u wel. Maar mijn vraag was: ik weet hoe gemeente ‘…’ mijn werk dagelijks zeg maar 

over communiceert en zeg maar het gaat ook niet altijd, het is toch altijd lastig, het is moeilijk. We zijn ook 

niet zozeer tegen die voorziening maar het gaat om een communicatieplan, een communicatievisie en daarbij 

ook dat je zeg maar een soort veiligheidsoverleg, een breed overleg maakt in zeg maar in aanloop naar die 

voorziening en ten tijde van die voorziening, want dan kan je alle problemen tackelen die zich zeg maar 

bijvoorbeeld ‘…’ bij elkaar komt, die kan je dan zeg maar opnemen. En dit is niet de eerste keer want het ging 

ook bij het Transvaalbuurt ging het niet helemaal lekker. Er waren meer plekken waar het niet zo goed ging. 

Dus ik denk: leer nou van andere voorbeelden denk ik dan. 

De voorzitter: Wethouder Meijs. 



Wethouder Meijs: Ja, ik heb in mijn beginperiode een keer bij Wethouder Botter aangeschoven, dat was een 

omwonenden overleg. Dat gaan we natuurlijk voor dit ook weer organiseren, het is alleen een beetje vroeg 

om dat nu al op te tuigen. Maar dat gaan we zeker doen. We vinden het heel belangrijk dat we met de 

omgeving een goede communicatie hebben en daarin kunnen allerlei aspecten naar boven komen die ik eerst 

noemde over, nou ja de hele wijziging van bestemming en veiligheid en alles wat daar leeft. Maar dat komt 

zeker. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Ik weet niet of dat mag, ja? Is het… Nee hè? Nee. Graag, dank u wel. 

Wethouder Meijs: Even voor mij een weet: nu mogen andere niet reageren? Dat gaat dan later? Oké, sorry. 

De voorzitter: Dat zijn inderdaad de procedures, ja dat we niet gaan reageren op een rondvraag. Dank u wel 

de heer Trompetter van de Actiepartij. Dan hebben we nog een rondvraag voor de wethouder Meijs van Trots 

Haarlem. De heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja voorzitter, ik zal hem ook voorlezen, aandachtig de wethouder. We ontvangen 

signalen over lange wachttijden bij het afhandelen van aanvragen voor de regeling tegemoetkoming bij ziekte 

en handicap. En hierover heeft Trots de volgende twee vragen: wat doet de gemeente om de wachttijd bij de 

afhandeling van deze aanvragen zoveel mogelijk te verkorten? En kan de gemeente hierover communiceren 

met de aanvragers, bijvoorbeeld middels het sturen van een ontvangstbevestiging met indicatie wachttijd 

zodat aanvragers zich niet maandenlang hoeven af te vragen of hun aanvraag wel door de gemeente is 

ontvangen? Dank u. 

De voorzitter: Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Ja, dat is een technisch… Pardon. Dat is een technische vraag dus die speel ik op een andere 

manier terug naar u. En het valt onder de portefeuille van een collega van mij, van de heer Roduner, dus ik zal 

hem aan hem doorgeven en komt hij erop terug. 

De voorzitter: Dus u krijgt er dus een notitie waarschijnlijk van wethouder Roduner. Goed. Dan komen we bij 

de mededelingen. Zijn er nog mededelingen uit de commissie? Nee? Geen mededelingen? Nou, dan gaan we 

snel. De wethouders, heeft een van de wethouders nog een mededeling? Nee? U had net al… Nee, niet meer 

hè? Dat heeft u net al gedaan, ja. Heel goed. En is er onlangs nog een bestuursvergadering bij een van deze 

commissie relevante gemeenschappelijke regelingen geweest waar de wethouder iets wil over zeggen, 

meedelen? 

Wethouder Botter: Nee, dat staat zo meteen op de agenda. 

De voorzitter: Akkoord. 

4.  Agenda komende commissievergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

De voorzitter: Even kijken, dan komen we bij de agenda komende commissievergaderingen, jaarplanning en 

actielijst. Zijn er stukken die men wil agenderen? Mevrouw Timmer-Aukes. GroenLinks. 

Mevrouw Timmer-Aukes: Even spieken, ja. We willen graag heel stuk 1.2 agenderen, de informatienota 2018 

jaar van de toegankelijkheid. 



De voorzitter: En wat is uw motivatie daarbij? 

Mevrouw Timmer-Aukes: Nou, het lijkt me goed om echt goed te kijken: wat is er nu precies gedaan? Hoe 

gaan we verder? En ook gewoon een goed gesprek met elkaar hebben over hoe het jaar van de 

toegankelijkheid zich vordert. En dit ook in relatie tot alle vragen die nog staan en de moties en alles om even 

goed met elkaar nog het gesprek te hebben. 

De voorzitter: Goed, zijn er commissieleden die dat ook willen agenderen? Ik zie SP, twee… Ik denk wel genoeg 

mensen ja, dus akkoord. Daar wordt aan gewerkt. En u krijgt een formulier om dat nader toe te lichten. Even 

kijken, verder nog iemand? Nee?  

4.1 Jaarplanning cie. Samenleving d.d. 21 juni 2018  

4.2 Actielijst cie. Samenleving d.d. 21 juni 2018 

De voorzitter: Dan kom ik bij, even kijken, de jaarplanning en actielijst. Maar de jaarplanning en actielijst die 

heb ik samen met de griffier en ambtenaren doorgenomen en daaruit blijkt wel dat er nog wat achterstallig 

onderhoud nodig is. Nou, die lijst wordt geactualiseerd en we hopen dus bij de eerstvolgende vergadering, dat 

zal dan na het zomerreces zijn met een echt een opgeschoonde lijst te gaan komen, die weer helemaal actueel 

is. Maar zijn er op dit moment al aanvullingen, opmerkingen over de huidige jaarplanning of actielijst? Nee? 

Oké, dank u wel. 

Ter advisering aan de raad  

De voorzitter: Dan gaan we naar de adviespunten. 

5. Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten: 

Conceptbegroting 2019 en de Meerjarenbegroting (JB) 

De voorzitter: Komen bij adviespunt 5, dat is een, daar wordt gevraagd om een zienswijze voor de 

Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. Dat is een conceptbegroting 2019 

en de Meerjarenbegroting. En de raad wordt via de commissie gevraagd haar gedragen zienswijze kenbaar te 

maken bij de ontwerpbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig 

schoolverlaten in West Kennemerland. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan zonder toevoeging van 

eventuele wensen en bedenkingen. Het is aan de raad te besluiten of zij nog wensen en bedenkingen heeft 

zodat deze aan de zienswijze kunnen worden toegevoegd. En de zienswijze is een gedragen zienswijze en zal 

als zodanig aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en vroegtijdige schoolverlater 

worden overgebracht. Wie kan ik het woord geven voor de eerste termijn? Ik zie dat ook een ambtenaar is 

aangeschoven? Ja, of die… ja oké, welkom. Wie kan ik het woord geven? De heer Kessel van de VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel voorzitter. Nou, de VVD vindt het belangrijk dat ieder kind, ieder mens, zijn 

talenten kan ontwikkelen. Goede begeleiding op school is daarvoor essentieel. En we willen dan ook dat het 

verzuim zo laag mogelijk blijft. Dat jongeren niet thuis blijven zitten of de school verlaten. Iedere 

schoolverlater of thuiszitter is namelijk een te veel. Gelukkig lezen wij dat dankzij deze regeling het 

schoolverzuim omlaag gaat, dat de thuiszitters in beeld zijn en dat daar actie op ondernomen wordt. En dat er 

een dalende trend is met betrekking tot vroegtijdig of voortijdig schoolverlaters. Daarom met complimenten 

voor de diensten is de VVD akkoord met de conceptbegroting en stemmen in met de zienswijze. 



De voorzitter: Dank u wel. Wie dan? Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Ja, dank u wel voorzitter. Wij gaan in ieder geval akkoord met deze begroting, dus het wordt 

een positief advies. De enige opmerking die we nog willen plaatsen is waar we het vorige keer, de vorige 

commissie over hadden, dat er allerlei experimenten gaande zijn ten behoeve van schoolverlaten en kinderen 

die een tijd thuis zitten en dan niet meer naar school kunnen. Of dat er dan samengewerkt moet worden. De 

SP had daar goeie voorbeelden voor. Ik zou graag willen dat we dan dit allemaal aan elkaar koppelen. Dus het 

experiment wat we de vorige keer gesproken hebben, waarop toezeggingen zijn gekomen dat we daar ook 

uitslag van die experimenten hebben en dat dit wordt ingeweven in deze meerjarenbegrotingen. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. De heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel voorzitter. Ja ook Actiepartij kan instemmen, vindt het erg belangrijk dat 

het voortijdig schoolverlaten wordt tegengegaan en daar zijn grote stappen in gezet. Ik heb nog een 

technische vraag had ik al gesteld over perceel 2 en wil weten, maar ja dat antwoord wacht ik wel af, maar dat 

is geen reden om dat niet te…Nou, dat zou ik even ‘…’ niet aangekomen 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Wie dan? Mevrouw Timmer-Aukes, GroenLinks. 

Mevrouw Timmer-Aukes: Ook GroenLinks kan akkoord gaan met het voorstel en met de conceptbegroting. We 

hebben wel een korte vraag terzijde wat weinig eigenlijk met de cijfers te maken heeft, maar wat gebeurt er 

eigenlijk met de jongeren in de leerwerktrajecten als ze 23 zijn? Hoe worden ze verder begeleid? Dat is iets 

wat wij nog graag willen weten. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Wie nog? De heer El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Dank je wel. Ik wil graag bij alle deelnemende gemeentes en organisaties voor hun inzet 

bedanken. Het is heel goed om te lezen dat het steeds beter gaat als het om schoolverzuim gaat. Wij 

vertrouwen erop dat de begroting in orde is. Wij van het CDA stemmen in met de begroting. Dank u wel. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. En dan, even kijken hoor, waar had ik de namen? Ja dat was… We hebben 

twee mevrouwen, o nee we hebben mevrouw Van der Hoek, OPH. 

Mevrouw Van der Hoek: Ja klopt. In het raadsstuk wordt bij risico’s en kanttekeningen vermeld dat de exacte 

bedragen van de rijksbijdragen door de rijksoverheid bekend worden gemaakt in december 2018. En OP 

Haarlem gaat er dan ook vanuit dat die inschattingen niet zullen tegenvallen. Wij kunnen ons vinden in de 

ontwerpbegroting in de wetenschap dat de gemeenschappelijke regeling goede resultaten behaald met de 

aanpak van vroegtijdig schoolverlaten. Wel vinden wij dat er nog verder geoefend moet worden in het 

inzichtelijk maken van de begroting en een forse stap voorwaarts zou kunnen zijn om een getotaliseerd 

overzicht te maken van de totale bijdrage per gemeente in de regeling. ‘…’ 

De voorzitter: Goed, dank u wel, heel goed. Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem 

Mevrouw Stroo: Ja, dank u voorzitter. Ik wil allereerst zeggen dat het een goed stuk is. 1,8% schoolverlaters als 

het goed is. Dat vind ik… ja. Het zou natuurlijk minder kunnen, maar op zich een goed getal. En fijn dat een 

groep 18-23-jarigen en soms zelfs 27-jarigen wordt meegenomen, want dat is een groep die er anders 

misschien andere dingen gaat doen, je weet het niet. In het voorwoord staat nog: voor 2019-2022 wordt in 



het najaar 2018  inhoudelijk een vervolg Meerjarenplan opgesteld. En mijn vraag is: komt dit plan naar de 

commissie toe? 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Mevrouw Çimen van D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel voorzitter. Ook wij kijken uit naar het vervolg van het meerjarenplan. Het is 

ook goed om te lezen dat er een lichte daling is van voortijdig schoolverlaten. En voor het overige kan ik kort 

zijn: D66 is akkoord. 

De voorzitter: Heel fijn. Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul-Özen: ja, ook de SP is akkoord met de begroting. We hebben wel een aantal punten. Ten 

eerste wil ik vragen aan de wethouder, we hebben een hele tijd geleden een bijeenkomst gehad in de 

Boerhaave en dat was geïnitieerd door GroenLinks, SP en PvdA geloof, misschien vergeet ik wat. Maar er 

werd, we hebben nog een keer gevraagd naar het vervolg daarvan en dat zou teruggekoppeld worden. Dus 

misschien kan de wethouder daar iets over vertellen? Het tweede; ja ieder kind heeft recht op onderwijs en 

recht op goed onderwijs. En onderwijs is eigenlijk ook de poort richting een goede toekomst. En helaas zijn er 

altijd schooluitvallers en dat kunnen meerdere redenen hebben. Dat kan multifunctioneel zijn en we weten 

dat daar heel veel instanties ook op zitten zoals een CJG, sociale wijkteam, et cetera. En het is dan ook goed 

om te zien dat er ieder jaar weer een daling is tot vergelijking landelijke cijfers en dat we het in de regio heel 

goed doen. En mijn enige punt ter aandacht is richting de thuiszitters. We lezen heel vaak in de kranten en 

media dat onder de schoolverlaters, of onder de thuiszitters heel veel kinderen met, hoogbegaafde kinderen, 

sensitieve kinderen of kinderen met autisme zitten, om daar toch wederom de aandacht op te vestigen. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Zijn er nog andere commissieleden die iets willen zeggen? Ik geloof dat we 

iedereen gehad hebben. Ja? Goed, dan gaan we naar wethouder Botter. 

Wethouder Botter: Ja, dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik ben verheugd natuurlijk dat iedereen al op 

voorhand heeft aangegeven dat ze kunnen instemmen met het stuk zoals dat hier voorligt. Dank daarvoor. 

Met de VVD ben ik het eens, ook ik vind het belangrijk dat elk kind zijn talent kan ontwikkelen, dus daar zit 

geen licht tussen. Dus in dat opzicht zullen we daar ook de komende periode ons uiterste best voor blijven 

doen. Het is goed inderdaad dat die experimenten worden opgenomen in het meerjarenplan. Het 

meerjarenplan dat zal wel degelijk hier ook worden besproken met u omdat we graag ook van u input daarop 

willen hebben. En als dat misschien nu al zo is dat u bepaalde ideeën of suggesties heeft, ja dat kan ook aan de 

voorkant worden gegeven, daar hoeft u niet mee te wachten totdat het plan hier is, maar dan kunnen we dat 

wellicht meteen meenemen. En kunt u dat gewoon naar mij toesturen en al zal ik kijken of we dat op de een of 

andere manier kunnen meenemen. De vraag over hoe het zit met de leerwerktrajecten of dat inderdaad 

ophoudt op het moment dat men 23 is kan ik voor zover dat een geruststelling is melden dat dat in ieder geval 

tot 27 jaar doorgaat. Dus het is niet zo dat bij het bereiken van de 23-jarige leeftijd dat dat dan ook 

daadwerkelijk ophoudt. Ook ik ga er vanuit samen met OPH dat we zeg maar in het eind van dit jaar kunnen 

aangeven van wat precies de rijksbijdragen is, dat is altijd op nacalculatiebasis, dus dat krijgen we pas op het 

eind. Meestal is dat goed en ik ga er ook weer vanuit dat we niet tekort zullen komen bij de komende 

nacalculatie. Dan begrijp ik niet uw vraag als u het heeft over de, zeg maar de bijdrage per gemeente, want 

volgens mij staat er precies in het overzicht in een van de tabellen aangegeven wat elke gemeente afzonderlijk 

bijdraagt. En dat opgeteld in zijn totaliteit geeft het bedrag weer van wat er in de gemeenschappelijke regeling 

als geldbedrag omgaat. Maar misschien heb ik u verkeerd begrepen maar dan zou u uw vraag nog een keertje 

op een andere manier moeten stellen, want ik ben ook niet te oud om te leren dus wellicht dat ik het dan op 



die manier wel weet. Nou, dat meerjarenplan wordt in ieder geval ook toegestuurd, ik had dat al gezegd. En 

dan nog de SP, ja het klopt inderdaad dat het een gemiddelde is van 1,8% van thuiszitters, dus dat is een 

gemiddelde. Die bijeenkomst in de Boerhaave daar is een verslag in de maak en ik zal ervoor zorgen dat u dat 

zo spoedig mogelijk krijgt. En misschien dat we in een commissie na het zomerreces daar een keer met elkaar 

over kunnen praten. Onderwijs is inderdaad die belangrijke poort naar een goede toekomst. Ik heb dat ook vrij 

recentelijk weer teruggekoppeld gekregen in een rapport over een maatschappelijke opvang, dat bij de 

analyse van welke mensen, ja toch zeg maar uiteindelijk in de maatschappelijke opvang terechtkomen dat er 

ook vaak al dingen in hun jeugd gebeurd zijn. Ook met schoolverlaten, ook met alle, dus daar zitten we boven 

op. De preventie begint al echt daar dus ik kan dat alleen maar van harte onderschrijven. En ja, het thema van 

autisme, hoogbegaafd zijn en andere zaken die bij kinderen spelen dat is in ons vizier, dat nemen we ook mee. 

En met name op dat punt van hoogbegaafdheid zijn er ook vragen gesteld vanuit verschillende kanten de 

laatste tijd: is nou elke school wel of niet geëquipeerd daarop? En daar zullen we ook mee aan de slag gaan en 

dat zullen we ook terug rapporteren. Goed, volgens mij heb ik daarmee alle vragen die in de commissie zijn 

gesteld behandeld. En als het zo is dat ik wat vergeten ben, dan hoor ik dat graag. 

De voorzitter: Nou, dat gaat u dan misschien nu horen, of niet. Zijn er nog aanvullende vragen, wil iemand nog 

een tweede termijn? Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem 

Mevrouw Stroo: Ik wil graag weten of dat 1,8% of dat… ja, weinig is of in verhouding of dat het een beetje, ja, 

weerspiegelt wat het streven is? 

Wethouder Botter: Het streven is natuurlijk altijd nul. Ja, maar ten opzichte van de landelijke cijfers is dit heel 

erg laag. En is echt ook ten opzichte van andere grote steden is dit een heel erg laag percentage. Dat neemt 

niet weg dat natuurlijk, ik zeg het al, elke leerling die thuis zit is er een teveel. Ik kan niet garanderen dat we 

op nul uitkomen, maar we blijven ons best doen om te zorgen dat de verschillende partijen ervoor zorgen 

gezamenlijk dat we dat cijfer nog verder terugbrengen. 

De voorzitter: Goed, dank u wel wethouder Botter. Nog iemand anders voor een tweede termijn? Nee, nou 

dan concludeer ik dat we het goed genoeg hebben besproken en ik proef wel enig draagvlak om het als 

hamerstuk naar de raad te laten gaan. Ja? Oké, dat is bij deze afgesproken. 

6. Geactualiseerd juridisch kader algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 

(MTM) 

 De voorzitter: Goed, dan komen we bij punt 6, dank u wel ambtenaar. En wethouder Botter. 

Wethouder Botter: Ik kom zo meteen weer terug, maar ik moet nu naar de commissie Ontwikkeling beneden. 

Dus ik kom straks weer terug. 

De voorzitter: Goed, dank u wel, succes. Dan komen we bij punt 6. Ook een adviespunt. Het is het 

geactualiseerd juridisch kader algemene en maatwerkvoorzieningen wet maatschappelijke ondersteuning. Aan 

de raad wordt gevraagd de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2018 met als 

ingangsdatum 1 juli 2018 vast te stellen. Naar aanleiding van de ervaringen met de huidige regels, 

jurisprudentie en het vastgestelde beleid is deze nieuwe verordening tot stand gekomen. Aan wie mag ik het 

woord geven? Mevrouw Klazes, GroenLinks. 



Mevrouw Klazes: Ik heb gewonnen. Ja. Dank u wel voorzitter. Ja wij zijn net als de participatieraad heel blij 

met de omgekeerde toets om daar maar even mee te beginnen, dat leidt tot meer maatwerk en dat kunnen 

we alleen maar toejuichen. Het vraagt natuurlijk wel van ons ook als raad om dan enige coulance te 

betrachten als je aan ambtenaren vraagt om flexibel en creatief om te gaan met de regels, dat we daar ook 

echt die ruimte voor bieden. Dus ik hoop dat we dat als raad ook kunnen afspreken dat we daar niet al te zeer 

bovenop zitten, maar dit terzijde. We hebben in het kader van die omgekeerde toets eigenlijk nog wel een 

aantal vragen wat betreft de uitvoering. De gemeente heeft afspraken gemaakt met een aantal leveranciers 

van hulpmiddelen, dat zijn de prefered suppliers, daar gaat het als eerst naartoe als er een aangepaste fiets of 

iets dergelijks ingekocht moet worden. Nu blijkt in de praktijk dat een aantal hulpmiddelen die echt op maat 

gemaakt moeten worden niet bij die prefered suppliers vindbaar zijn en dat er dan eigenlijk weinig ruimte is 

om af te wijken van die prefered suppliers, van die leveranciers, om toch de aanvrager tegemoet te komen in 

hun aangepaste hulpmiddel. En ik denk dat zeker vanuit het oogpunt van die omgekeerde toets, laten we het 

dan gelijk maar even in de praktijk brengen, ik denk dat het eigenlijk wel wat soepeler kan. Dat is één, en ik 

ben beneden benieuwd hoe de wethouder hier naar kijkt? Daar zat een vraag aan vast. Punt twee, er is een 

maximale uitkering voor het aanpassen van een woning van € 10.000. Nu kan ik mij voorstellen, en ik heb dat 

ook even uitgezocht, dat nu wij steeds vaker vragen van mensen om langer thuis te blijven wonen, dat het 

aantal aanvragen voor zo’n aanpassing vanuit de Wmo ook toeneemt. Dat blijkt ook zo te zijn, fors, met 60% is 

dat toegenomen. Van 388 aanvragen in 2015 naar 624 vorig jaar. En de cijfers van dit jaar zijn uiteraard nog 

niet bekend, maar het ziet er naar uit dat dat ook omhoog gaat. En de kosten daarbij, de kosten van 

vakmensen op dit moment zijn enorm gestegen. Dus op het moment dat je, als je nu een offerte aanvraagt, 

dan kan het zomaar zijn dat die offerte over drie maanden verdubbeld is de aanvraag omdat het aantal 

vakmensen schaars is. Dat betekent ook dat als je je woning wil laten aanpassen dat dat onherroepelijk 

duurder wordt. Dus die € 10.000 van vroeger is niet meer dezelfde € 10.000 van u. Er kan minder met dat geld 

en de vraag is, is daar, er wordt gezegd in het stuk: er is ruimte voor een opschaling, dat er iets meer met 

coulance mee wordt omgegaan. Ik denk en ik vrees dat die coulance heel vaak ingezet zal moeten worden en 

ik vraag me af hoe dat zich verhoudt met de budgetten die er voor staan of daar ruimte voor is. En of het 

college zich ook bewust is van het feit dat het best wel eens flink zou kunnen toenemen gezien die twee 

ontwikkelingen. Als laatste, en dat is een puntje wat de vorige periode veel door GroenLinks is genoemd. Wij 

maakten ons, bij de verandering van alle systemen, maakten wij als GroenLinks ons zorgen over de 

klachtenregelingen en wij hebben het college getorpedeerd met een aantal initiatiefvoorstellen en moties om 

een ombudsfunctie in te stellen om het functie sociaal domein, om zeker te weten dat mensen die er niet 

uitkomen met de gemeente een plek hebben waar ze terecht kunnen. En omgekeerd ook, een ombudsfunctie 

om te leren van de zaken die er gebeuren, dat er een duidelijk punt is waar de klachten samen komen en de 

moeilijkheden samenkomen zodat er ook door de organisatie door geleerd kan worden. Twee van die moties 

zijn aangenomen in 2016. Dat waren moties die zijn opgesteld door GroenLinks en door de PvdA samen. De 

motie ‘Onderzoek aansluiten bij de gemeentelijke ombudsman van Amsterdam’, die is aangenomen. En ook 

de, hij is bijna door de hele raad aangenomen, ik hecht er waarde aan om daar even, behalve door de VVD. Ja 

jammer, maar de rest wel. Het is nog een ander motie ‘Laat zien hoe je leert’, en die is ook aangenomen die 

motie. En vervolgens heb ik niets meer gehoord over de uitvoering ervan. Het kan zijn dat het, inmiddels zijn 

wat verder, dat het overbodig is gebleken om inderdaad zo’n ombudsfunctie in te zetten. Ik weet dat er 

destijds dat dat eigenlijk de algehele tendens was binnen de organisatie dat er niet echt noodzaak voor was. 

Het zou er ook kunnen toe leiden dat een motie op deze manier verdwenen is, dat weet ik niet. Maar ik ben 

eigenlijk wel heel erg benieuwd om van u een terugkoppeling te krijgen over wat er nou eigenlijk precies is 

gebeurd, hoe daarmee om is gegaan en waar die ombudsman is gebleven? En voor de rest kunnen wij 

instemmen, ondanks alles, met deze verordening zoals die nu voorligt. 



De voorzitter: Nou, dat is dan heel fijn, dank u wel. De heer Oomkes, PvdA. 

De heer Oomkes: De participatieraad is ons inziens terecht bezorgd over de klachtenregeling sociaal domein. 

Bij de beantwoording stelt het college dat de cliënten hun klachten eerst bij de aanbieders kunnen deponeren 

en naderhand pas bij de gemeente. En ik krijg signalen uit het veld dat veel mensen die op de Wmo zijn 

aangewezen juist daar grote problemen mee ondervinden. Heel veel mensen zijn simpel gezegd niet zo 

assertief om daar goed mee om te gaan. En op dat punt is de participatieraad wat ons betreft terecht kritisch. 

Uit contacten met de Wmo-raad begrijp ik dat in 2019 de inkomens en vermogens afhankelijke eigen bijdrage 

komt te vervallen. In plaats daarvan komt er voor elk huishouden een gelijk abonnementstarief van € 17,50 

per vier weken, dat is iets meer dan € 4 per week. Voor kapitaalkrachtige… 

De heer El Aichi: Interruptie… 

De voorzitter: De heer El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Ik hoor u praten over de Wmo-raad, die is bij mij niet bekend. Die bestaat toch niet meer? 

De heer Oomkes: Nou ja, die is actief in Haarlem, heeft heel veel mensen die problemen hebben gehad met de 

Wmo geholpen, er zit zelfs een vertegenwoordiger van de Wmo-raad op de publieke tribune, dus dat is een… 

Nee, dat is niet de participatieraad, dat is een ander lichaam. Ja. Nou ja, ik had het eventjes over dat tarief dat 

wordt ingevoerd per 1 januari, dat betekent dat het voor kapitaal krachtige Haarlemmers dan interessant 

wordt om een beroep op de Wmo te doen. Dat verandert de gang van zaken. Dat is momenteel niet het geval 

namelijk. Op dit moment heeft de gemeente voornamelijk Wmo-cliënten met weinig financiële middelen en 

dat zou wel eens kunnen gaan veranderen per 1-1. Jazeker. 

De voorzitter: Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Voorzitter, ter interruptie. Bedoeld de heer Oomkes nu dat ook mensen met de hogere 

inkomsten gebruik mogen maken van alle Wmo-voorzieningen? 

De heer Oomkes: Ja, ja, dat voorzien we. 

Mevrouw Zoon: Dat voorzie je, of wil je dat…? 

De heer Oomkes: Nee, dat weten we nog niet natuurlijk, maar die kunnen daar wel een beroep op doen. 

Mevrouw Zoon: Maar de wil, dan hoor ik je zeggen dat iedereen, ongeacht inkomsten altijd een beroep mag 

doen op alle Wmo-voorzieningen en dat je alleen getoetst wordt op basis van, ja de beperkingen die je hebt… 

De heer Oomkes: De noodzaak ‘…’, ja. 

Mevrouw Zoon: …en dan dat gedaan wordt. Hoe zit het dan met dat je de inkomstenverschillen soms ook wel 

gedaan kunnen worden ten opzichte van mensen met hoge inkomen kunnen soms best dingen zelf betalen? 

De heer Oomkes: Dat is exact de vraag die ik wil voorleggen aan het college. Als dit op ons afkomt dan moet 

dat in beeld worden gebracht. 

Mevrouw Zoon: Dan begrijpen we elkaar goed. 



De voorzitter: Gaat u verder, mijnheer Oomkes. 

De heer Oomkes: Ja. Nou ja, die situatie die gaat dus per 1 januari onzes inziens volledig veranderen. We zijn 

het eens met de Wmo-raad: dat is een gevaar. Ik mis zowel de kwestie zelf in de rapportage als een beeld op 

de mogelijke gevolgen van de nieuwe tarieven. Een ander problematische situatie betreft de noodzakelijke 

ondersteuning bij het doen van boodschappen en het bezoek aan diensten en organisaties voor mensen die 

wel zelfstandig wonen, maar niet al te zelfredzaam zijn. Ook de Regiorijder hoort thuis wat ons betreft in een 

maatwerkvoorziening. Een groot gemis bestaat er rond de bestrijding van de eenzaamheid hoewel we daar 

een beleid voor op tafel hebben liggen. En daar doet de gemeente eigenlijk te weinig aan. Dan het 

doorverwijzen naar organisaties en instellingen. Ook hier dient de gemeente ons betreft een voorziening te ‘…’ 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Dank u wel voorzitter. Ja, u raakt een gevoelige snaar bij mij, dat zult u begrijpen. Het jaar 

van de eenzaamheid. Ik kan me wel enigszins vinden in wat u zegt, alleen heeft u dan suggesties over hoe dat 

beter zou kunnen? Want het is een lastig probleem is gebleken, die eenzaamheid. 

De heer Oomkes: Nou, er is een blad verspreid huis-aan-huis in het jaar van de eenzaamheid met een aantal 

suggesties, maar het mag wel een onsje meer. We hebben een hele ruime begroting staan waarin mensen 

worden opgevangen. Dus het is een vraag om meer dan wat er nu gebeurt. Dat was het. Dank u, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Trompetter. Actiepartij. 

De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Het is goed om te lezen dat de raad weer de verordening vaststelt 

met daarin de uitvoeringsregels zoals voor 2015 gebruikelijk was. Een paar jaar was dat niet zo. En het is ook 

goed dat er in de nota wordt gesproken over samenredzaamheid. Als, het punt is van GroenLinks over de 

ombudsman, wij hebben dat eigenlijk Wmo vertrouwenspersoon, wij waren de eerste met die motie voor een 

Wmo-vertrouwenspersoon en die zou er eigenlijk nog wel moeten komen. Over dit stuk zelf, wat opvalt is dat 

het in de inleiding uitgaat van de zelfredzame zorgvrager. Eerst moet er worden vastgesteld of de zorgvrager 

echt geen buren of familie heeft zodat een vraag mogelijk afgewezen kan worden. En in het licht van de 

omgekeerde toets die wij heel erg zien zitten, zou dat best nog wel wat meer mogen denk ik. En de vraag is 

ook hoe ver die omgekeerde toets gaat, want het geluid die ik nu zeg maar hoor van zorgvragers is toch nog 

steeds wel: moeilijk en afwijzen en ingewikkeld. De Wmo gaat net als de oude wet voorziening gehandicapten 

uit van compensatie wat de zorgvrager niet meer kan. En andere inwoners wel kunnen. En het komt in het 

stuk niet heel erg sterk naar voren denk ik. Nou, daarbij blijkt uit het jaarverslag van 2017 van de gemeente 

Haarlem dat slechts 37% van de inwoners met Wmo zorgmogelijkheden bekend is. Dus ik denk dat ook zeg 

maar in communicatie misschien nog wel wat zou kunnen gebeuren. Want ook als het gaat om eenzaamheid 

en mensen achter de deur, we hebben de motie van de Actiepartij daarover heeft jarenlang over de ‘…’ 

gehangen en het mag inderdaad ook beter, zoals mijn buurman mijnheer Oomkes van de PvdA al zei. Dan 

staat er bij artikel 7 lid 6 dat er voor lokaal vervoer een maximale actieradius van 2000 km per jaar wordt 

vergoed.… 

De voorzitter: U heeft een interruptie. Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Ja, ook aan u de vraag. Heeft u ook suggesties…? Kijk, ik vraag dit omdat er eenzaamheid, u 

heeft heel terecht jaren geleden heeft de Actiepartij een motie ingediend ‘Bestrijd de eenzaamheid.’ En u was 

er als eerste mee. En vervolgens is gebleken dat het heel moeilijk in beleid is te vatten hoe je die eenzaamheid 



moet oplossen. En we zijn er eigenlijk nog steeds niet uit. Ik hoop dat er iets minder mensen zich eenzaam 

voelen. Maar heeft u bruikbare suggesties hoe dat probleem aangepakt zou kunnen worden? 

De heer Trompetter: Ik denk dat als ik een uurtje Google en ervoor gaan zitten dat ik allerlei, ik bedoel het is 

niet één oplossing maar het moet een verzameling zijn van vele oplossingen. Er bestaat geen één oplossing 

tegen zo’n groot ‘…’. Je moet eigenlijk alles inzetten, alle mogelijkheden moet je aannemen. Bijvoorbeeld zeg 

maar jongeren aan ouderen koppelen. Dat kan bijvoorbeeld zelfs in woonprojecten. Zo zijn allerlei zaken 

mogelijk. In buurthuizen zou nog meer gedaan kunnen worden noem het allemaal maar op. Ook mens 

opzoeken thuis, enzovoorts. Maar om nu de hele lijst te gaan opnoemen. 

De voorzitter: Gaat u verder. 

De heer Trompetter: Ja, ik was gebleven bij dat voor elkaar, in het stuk staat dat bij lokaal vervoer de 

maximale actieradius 2000 km per jaar wordt vergoed. Maar de vaste jurisprudentie van de centrale Raad van 

beroep gaat uit van minimaal 1500-2000 km. Dus maximaal zou ik graag uit de tekst geschrapt zien. Er is door 

mijn fractie al tweemaal met succes geamendeerd in vorige bestuursperiodes, toen wij nog over de uitvoering, 

de uitvoering nog in de nota stond. Het woord maximaal zou ik graag vervangen zien door minimaal, waardoor 

Haarlem wel aan de wet voldoet. Verder in het stuk wordt het wel genoemd, maar op die pagina bij artikel 7 

lid 6 staat dat lokaal vervoer een maximale radius van 2000 km heeft. Bij ondersteuning in het geval van 

huiselijk geweld zat in het jaarverslag te lezen dat hulpverleners zich niet adequaat voelde om signalen af te 

geven of intensief samen te werken. Is dit inmiddels verbeterd? Bijvoorbeeld door een training? Bij punt 12.6 

staat dat er pas onderdak wordt verleend aan een dakloze als deze verminderd zelfredzaam is. Wat is een 

zelfredzame dakloze? En als een dakloze zelfredzaam is, waarom meldt hij zich dan bij de gemeente? Tot 

zover. 

De voorzitter: Dank u wel. Goeie vraag. Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Dank u wel, voorzitter. Ja, ook Hart voor Haarlem heeft uitgebreid dit stuk bestudeerd. En 

waar het, wat eigenlijk altijd op ons neer komt is dat mensen de Wmo, het woord Wmo en dat wel kennen, 

maar het lastige is om op de goeie toetsen te drukken wil je het goeie, ja welzijn of hulpmiddel krijgen wat je 

dan nodig hebt. En op het moment dat je dat dan nodig hebt dan gaat daar zo’n lange tijd overheen, dat dat 

hele stuk, dat die hele tijd eigenlijk een probleem is voor je zelfredzaamheid en om mee te doen in de 

maatschappij. Wat ik ook gemerkt heb en waar veel vraag naar is, is dat vaak als mensen ja niet goed meer ter 

been zijn, dat er al heel snel gekeken wordt naar een driewieler of een scootmobiel of weet ik veel wat. Maar 

er wordt nooit gekeken de vraag achter de vraag. En wij zouden wel eens willen weten: wordt er ook gekeken 

naar ergonomie? Als ik een ergonome beluister zegt zij vaak: er zijn bepaalde aandoeningen waar je juist wel 

moet bewegen en kijk dan ook eens niet meteen mensen in een scootmobiel te zetten, maar zorg dat ze dan 

in beweging blijven. En een andere manier van hulpmiddel dan te verstrekken dan meteen maar de standaard 

voorzieningen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Nou, dank u wel. Ja, ik ben zelf heel erg voor de vraag achter de vraag zoeken, wat ik in 

mijn vak en mijn werk ook heel vaak moet doen. Want vaak liggen er heel veel dingen achter. Maar ik zou hem 

niet zo inzetten dat ik de vraag achter de vraag zou willen zoeken om juist minder voorzieningen te geven of in 

ieder geval om ook de andere kant op te laten werken. Dat als de vraag achter de vraag blijkt dat mensen zich 



veel beter voordoen dan dat ze eigenlijk zijn, dat de gemeente dan ook daar toch wel de compensatie voor 

levert. Of vindt u dat niet? 

Mevrouw Zoon: Ik geloof niet dat ik dat zeg. Ik zeg alleen van dat je moet kijken naar andere wegen die te 

bewandelen zijn. En dat is vaak meer dan de vaste voorzieningen die we hebben vanuit de inkoop die we 

gedaan hebben. Dus er is meer dan, tussen hemel en aarde zeg ik dan maar. 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 

Mevrouw Stroo: Ja, vaak is er een ergotherapeute bij betrokken, heb ik begrepen, bij een voorziening. Dus ik 

neem aan dat die vanuit haar, of zijn vakgebied dan wel met andere suggesties komt. 

Mevrouw Zoon: Dat is uw interpretatie. Ik heb vernomen, maar laat de wethouder dat dan maar zeggen, van 

wanneer en waar dan die ergotherapeute  dan ingezet wordt. Wat dat is eigenlijk wat ik wil weten. Verder heb 

ik wel als Hart voor Haarlem willen we wel kijken: eerst, wat heb je nodig om jezelf goed te kunnen redden? 

Dus ongeacht arm/rijk, zwart/wit, maakt niet uit. Maar op dat moment kan je dan kijken: wat kan je voor 

eigen bijdrage daar nog aan leveren, zodat mensen die het echt nodig hebben daar ook meer geld voor 

overblijft om dat toe te kennen. Want het kan toch niet zo zijn dat de mensen die het meest bijdehand zijn 

dan ook eerst de pot dan leeghalen. Want dat gebeurt vaak. Verder hoor ik steeds over… Ja? 

De heer Oomkes: Bent u voor een inkomenstoets? 

De voorzitter: Sorry. De heer Oomkes, CDA. 

Mevrouw Zoon: Ik ben voor een inkomenstoets, jazeker. Ja. Ja. 

De voorzitter: Ja, de heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel. U had het over de pot leeg maken, maar de Wmo is toch een open 

eindevoorziening? ‘…’ 

Mevrouw Zoon: Ja, in principe wel maar we hebben toch te maken met een jaarlijkse begroting en daar 

moeten we toch altijd binnen blijven. En verder hoor ik hier ook vaak het woord eenzaamheid, en wat doen 

we daaraan? Ik heb altijd zelf zoiets: wat is eenzaamheid? En volgens mij kan je als overheid het beste de 

eenzaamheid bestrijden door het ook bespreekbaar te maken. Dus het uitdragen dat je best eenzaam mag 

zijn, want er zijn heel veel mensen die niet durven te vertellen dat ze eenzaam zijn of het misschien niet eens 

weten dat ze eenzaam zijn. Dus probeer dat het, de drempel zo laag mogelijk wordt ten opzichte van mensen 

die zich misschien eenzaam voelen of misschien niet eens weten dat ze eenzaam zijn. En dat geeft dan ook dat 

je met elkaar erover gaat praten en dat geeft dan ook dat je op een gegeven moment weet wat er nodig is om 

mensen weer bij de maatschappij te betrekken. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 

Mevrouw Stroo: Ja, dank u voorzitter. Ik heb een punt uit de verordening genomen wat me, waarbij ik denk 

dat er nog iets toegevoegd kan worden. Het gaat over de maatschappelijke ondersteuning en vooral de 

ondersteuning gericht op het verplaatsen binnen de leefomgeving en sport. Er staan een aantal voorwaarden 

waar de verplaatsing voorziening opgericht moet zijn. Er staat: de verplaatsing voorziening moet gericht zijn 

op het kunnen bereiken van winkels, kunnen onderhouden van sociale contacten, deelnemen van activiteiten 



al dan niet in vorm van algemene voorziening binnen de leefomgeving van de cliënt. De dagelijkse 

noodzakelijke verplaatsingen in en rondom de woning, overige noodzakelijke verplaatsingen in het kader van 

het leven van alledag en een sport kunnen uitoefenen. Ja, ik mis er eigenlijk in een soort basale behoefte om 

naar buiten te gaan. Ik denk dat dat voldoende moet kunnen zijn om in aanmerking te kunnen komen voor 

een scootmobiel of een ander middel zodat je naar buiten kan als je dat wil. Net zoals een persoon zonder 

beperkingen. Ik wil een toelichtende situatie schetsen. Een vrouw van bijna 90 die heeft een neef die 

boodschappen doet. Ze doen niet aan sport, ze zit niet op een club, maar ze gaat wel graag een ommetje 

maken. Dus ik zou graag willen dat zij dan ook in aanmerking kan komen voor een scootmobiel. Dat is… Een 

tweede punt gaat over de uitvoering, dat de toekenning van een maatwerkvoorziening vaak in de praktijk drie 

maanden kan duren, terwijl het eigenlijk eerder nodig is. Het zou fijn zijn als we binnen 2-3 weken mensen 

weten waar ze aan toe zijn en dat ze datgene krijgen wat ze nodig hebben. Wat is de streefperiode tussen de 

melding en de maatwerkvoorziening? En mijn derde punt is aan de wethouder: gaat u ook een spreekuur 

houden in de wijk? Dat vonden de mensen heel prettig. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel voorzitter. Wij zijn erg blij met de aangepaste verordening, met name ook het 

leveren van maatwerk door de omgekeerde toets in te voeren. Er wordt ook gerefereerd aan de leefwereld 

van de inwoners zelf centraal stellen. Wat mij betreft moet dat ook het uitgangspunt zijn bij de communicatie 

richting deze zorgbehoevenden. Ik hoor graag, er wordt gerefereerd aan de passende vorm van communicatie 

vinden over deze complexe regelingen, dus ik hoor ook graag wat de wethouder daar concreet aan gaat doen 

om het in normale mensentaal eigenlijk te communiceren naar deze mensen. Daarnaast zie ik ook dat de 

aanpassingen op de vaste looptijden wordt ingevoerd. En ik zie bij de financiën zie ik daar nog een PM staan 

en dat de verwachte toename van de kosten wordt opgevangen binnen de bestaande Wmo-budgetten. Ik 

hoor graag wanneer daar meer duidelijkheid over is en hoeveel dat dan gaat kosten. Kan ook eventueel op 

een later moment gelet op de reactie, maar ik hoor het alsnog graag. En daarna sluit ik me ook wel aan bij de 

genoemde zorg ook eerder door de collega’s hier aan mijn zijde, over de klachtenregeling. Dus ik hoor ook 

graag daarover de reactie van de wethouder. Dank u wel. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel, voorzitter. Oktober 2014, ik zat nog net in de raad en toen hebben we echt een 

marathonsessies gehouden over alle verordeningen die er vastgesteld moesten worden, waaronder deze 

verordening. En toen kreeg ik dit raadstuk en toen was het: oh, nou, er zijn een aantal goeie aanpassingen, 

logisch. Prima. Ik dacht dus dat de rest van het stuk beleidsarm was. Totdat ik dus net in de trein, ik was er 

gewoon echt niet eerder aan toegekomen, toen ik even ging bladeren en best wel schrok. Want ik deed 

gewoon even een steekproef en ik zag best wel veel beleidswijzigingen die nergens in de opliggende notitie 

worden toegelicht. En alleen al daarom betwijfel ik of dit stuk behandelrijp is. Wat ik vind dat wij als raad, als 

wij zo’n dik pakket papier krijgen, dan moeten wij horen wat de wijzigingen zijn. En ik ging er vanuit: 

uitvoeringsregels, oh er moeten een paar dingen moeten juridisch moeten wel in de verordening, dus die 

copy-pasten we. En er zijn een paar technische wijzigingen die we gelijk ook doen, prima. Maar er wordt meer 

gewijzigd en nergens wordt actief aan de raad gemeld dat het wordt gewijzigd. En dan kan het stuk nog zo 

goed zijn, maar ik vind dat we hier zo niet moeten werken. Want we zijn raadsleden die allemaal in beperkte 

tijd dingen moeten doen. En ik voel me nu genoodzaakt dat ik alsnog alles moet gaan doorpluizen en dat zou 

eigenlijk gewoon niet moeten zijn. En ik vind eigenlijk dat als we zo’n verordening krijgen dat we een 

wijzigingenoverzicht moeten krijgen. 



De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Kan de heer Visser een aantal voorbeelden geven van zaken die hij, die niet in de oplegger 

stonden maar wel in de gewijzigde verordening? 

De heer Visser: Ja, ja. De hoogte van de PGB, daar hebben we heel veel discussie over gehad. Daar zijn geloof 

ik zelfs amendementen over ingediend en in de oude verordening staat letterlijk dat de PGP niet hoger mag 

zijn dan de kosten in natura. In deze verordening staat dat hij niet hoger mag zijn dan 85%. Dat is heel wat 

anders. En daar is wel een verklaring voor, namelijk: ja, als je het met een PGB doet, dan is het vaak 

goedkoper. Ja, maar laat nou net die ene situatie zijn, daar heb ik toen uitgebreid op geïnterrumpeerd met de 

wethouder, daar is toen de verordening op aangepast, dat het wel 100% is. En ik heb zelfs toen gezegd: er zijn 

uitzonderingen mogelijk dat het zelfs iets duurder is maar dat het toch beter is en dat je dat toch moet doen. 

En dat is toen door de wethouder beaamd. En nu staat er gewoon keihard: PGB mag nooit hoger zijn dan 85%. 

Dat is een fundamentele beleidswijziging die nergens wordt toegelicht. Andere is het mantelzorg compliment. 

In het verkiezingsdebat zei ik: het mantelzorgcompliment moet terugkomen. Toen werd ik door verschillende 

raadsleden aangesproken: we hebben toch nog het mantelzorgcompliment? Kijk maar, het staat in de 

verordening. Toen zei ik: nee nee, kijk maar in begroting. In de begroting wordt een hele rare draai eraan 

gegeven dat we dat voortaan algemeen uitgeven aan algemene ondersteuning van mantelzorg, maar niet 

meer specifiek het mantelzorgcompliment. Nu wordt geruisloos het mantelzorgcompliment compleet uit de 

verordening weggehaald, compleet door een heel nieuw artikel vervangen: ja, we gaan een keer per jaar een 

activiteit voor mantelzorgers organiseren. Waarvan ik betwijfel: is dat iets wat je in een verordening moet 

zeggen? Ik denk dat het om te rechtvaardigen is omdat er ook wel landelijke verplichtingen zijn, om te 

rechtvaardigen is om nog iets over mantelzorgers in te zetten. Maar het wordt nu geruisloos uit de 

verordening gehaald. Wij als ChristenUnie vinden dat het mantelzorgcompliment juist terug moet komen en, 

dus wij willen dat ook in de verordening houden en wij zullen anders ook bij de kadernota ook met een 

amendement komen om weer te gaan werken met een mantelzorgcompliment, juist zodat mantelzorgers 

waardering verdienen. En het is natuurlijk symbolisch, maar ik vind het echt juist tekenend dat zoiets 

geruisloos even doorheen wordt gejaagd. Ook al deden we in de praktijk al anders, ik had er over 

geïnformeerd willen worden en dat is niet gebeurd. Voor de rest, op zich ziet het er wel redelijk zorgvuldig 

allemaal uit. Maar ik ben ook blij dat er eindelijk een goede toelichting is, want de vorig keer was dat ook een 

kritiek dat heel veel dingen niet werden toegelicht. Maar toch, dan lees de verordening en dan hadden we het 

net over leesbaarheid en dan lees ik ineens iets over een ‘eigen kracht brief’. Nou, ik heb echt het hele stuk 

moeten zoeken en zoeken en zo, maar nergens wordt toegelicht wat een eigen krachtbrief is. Dat lijkt me toch 

wel iets voor een begrippenlijst. En natuurlijk is eigen kracht is wel een belangrijk iets voor de Wmo, maar dan 

ga ik toch eens kijken. En dan lees ik het in de uitvoeringsregels wordt dan toegelicht eigen kracht en dan staat 

het toch behoorlijk droog en plat, namelijk dat van iedere huisgenoot wordt verwacht dat deze een 

huishouden kan voeren naast een volledige baan, het volgen van een opleiding, bla bla bla bla. En als 

gebruiker hulp geleverd wordt door fulltime werkenden wordt met het werk en de daarmee samenhangende 

drukte ten aanzien van de huishoudelijke taken geen rekening gehouden. Want je kan ook in je vrije tijd 

stofzuigen en in het weekend, et cetera. Op zich begrijpelijk. Maar het staat hier wel heel erg koud 

opgeschreven vind ik, als we tegelijkertijd mooie woorden hebben, waar ik me helemaal aansluit bij 

GroenLinks, over de omgekeerde toets. En over maatwerk. Want ik kan me situaties voorstellen dat jij een 

gezin hebt met vier kinderen, heel veel zorgtaken, een gehandicapte partner waar je mantelzorg aan verleend, 

je hebt een fulltime baan, je moet als enige je inkomen binnenbrengen… en dan? Oh ja, ja nee, je moet ook 

stofzuigen en je moet dat nog dit. Ik vind dat dat soort situaties, als we juist willen voorkomen dat de 

mantelzorger overbelast raakt, moet je in zo’n situatie juist wel huishoudelijke hulp op grond van de Wmo 



geven. En niet zeggen. Ja nee, stofzuigen nee hoor, dat moet je gewoon in je eigen tijd kunnen. Dus ik vind 

hier de toelichting op de stukken, en dus ook, die worden door ambtenaren gebruikt bij het toewijzen van de 

Wmo, vind ik het heel erg koud staan en vind ik niet rijmen met wat er in het coalitieakkoord staat en over de 

zorg van mantelzorg over de paarse krokodil, et cetera. Dus ik vind eigenlijk dat dit stuk op dit soort elementen 

nog eens even goed moet worden doorgevlooid of het beleid dat we hebben opgeschreven wel matcht met 

wat we eigenlijk met z’n allen willen en wat in het coalitieakkoord staat. Dus concluderend voorzitter, met de 

oplegnotitie die we hebben gekregen en de voorstellen die daarin staan, kan ik volmondig instemmen. Maar 

het punt is dat met onderliggende stukken, waar we uiteindelijk over gaan stemmen, kan ik nu niet instemmen 

omdat ik niet de zekerheid heb dat er niet nog meer van dit soort verborgen dingen in staan en omdat ik het 

niet vind rijmen met wat er in het coalitieakkoord staat. Dus helaas geen instemming van de ChristenUnie. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Visser. Wie krijgt nu het woord? Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul-Özen: Ja, als eerste wil ik beginnen met de omgekeerde toets. De SP heeft hier de afgelopen 

12 jaar steeds voor gepleit: maatwerk, maatwerk, maatwerk. En nu staat hij er dus daar zijn wij heel blij om. 

Maar dan kom ik net als met de ChristenUnie op dat stukje wat ik dan 1.1.1, dan lees ik dus inderdaad dat van 

iedere huisgenoot wordt verwacht dat ze naast hun huishouden van alles doen en ook al hebben ze hun 

studie, ze kunnen het weekend schoonmaken staat er. Nou ja, en dan denk ik: hoe rijmt dat met omgekeerde 

toets? Want daar staat gewoon keihard de regel onder welke omstandigheid wij iets toekennen, terwijl we het 

hebben over de omgekeerde toets. Wat nou als iemand door maatwerk iets anders nodig heeft? Waar staat 

dan die omgekeerde toets? Verderop staat er in een van die stukken iets over particuliere hulp. Het lijkt wel 

alsof het college dat wil stimuleren. Als SP hebben wij altijd gezegd dat tast de solidariteit aan, het bevordert 

zwartwerk, wij zijn er niet zo’n voorstander van. Mensen zijn dan wel vrij in hun keuze maar wij moeten dat 

niet stimuleren. En wij zijn dan ook blij, inderdaad met het feit dat de eigen bijdragen door het Rijk in ieder 

geval naar beneden wordt aangepast. Wij hebben in het verleden daar moties voor ingediend, die heeft het 

helaas niet gehaald. En het is nu goed om te zien dat het Rijk dat nu wel voor ons doet  waardoor hopelijk 

meer mensen gebruik kunnen maken van de huishoudelijke zorg of andere zaken. Dan lees ik iets bij 1.1.2 over 

algemeen gebruikelijk. Ik begrijp het even niet. Maaltijddiensten, boodschappendiensten. Als ik het lijstje zie 

van het CRK dan zie ik staan maaltijddiensten voor hoeveel minuten, voor boodschappen zie je ook hoeveel 

minuten. Maar misschien ben ik in verwarring, maar ik dacht dat dat tegenwoordig bij een schoon en leefbaar 

woning niet meer in zat. En vanuit het stuk zoals ik het lees was ik daar ook even in de verwarring. Zit hij er 

nou wel in, zit hij er nou niet in? Want verderop zie ik een lijst en daar zie ik het weer niet in voorkomen. Wat 

de SP betreft is de gemeente wel verantwoordelijk voor het stukje maaltijddiensten, boodschappendiensten 

en daar moeten wij ook als gemeente onze verantwoordelijkheid voor nemen. Dan, even terugkomend op het 

stukje van GroenLinks, de ombudsfunctie. Wij hebben dat ook altijd gesteund. Bijna waren we zover om het te 

kunnen regelen, maar toen ging het niet door. Had ook deels te maken met de financiën, maar de SP is nog 

steeds van mening dat een ombudsfunctie in Haarlem, het liefst in Haarlem, nodig is om inderdaad ook mee te 

kunnen kijken: wat gaat er goed in Haarlem, wat gaat er fout? Op dit moment is het zo; een cliënt heeft een 

klacht, die meldt dat bij de Wmo, die stuurt ze door naar de betreffende instelling of instantie. De instantie die 

pakt het dan wel op dan niet op, het duurt maanden en dan komen ze weer bij de Wmo terug. Nou ja, kortom, 

ze weten niet meer hoe ze een klacht moeten laten oplossen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel. Mogen we ook in de plaats van de ombudsman Wmo-

vertrouwenspersoon noemen, want het is echt een functie die gewoon bestaat en die daar zeg maar heel 



goed voor zou kunnen zorgen. Die de signalen ook zeg maar oppakt en die ook zeg maar rapporteert aan de 

gemeente over wat ze meemaken en ook vooral zeg maar de samenwerking tussen organisaties gaat 

faciliteren. Dus dat is toch iets anders dan een ombudsman. Maar vindt u dat ook? Een Wmo-

vertrouwenspersoon? 

De voorzitter: Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul-Özen: Nou, ik twijfel. Ik denk dat de taak van een vertrouwenspersoon toch iets anders is als 

de ombudsfunctie. Maar misschien vergis ik mij. Als dat ook betekent dat ze mee kunnen helpen wanneer er 

een klacht is en dat ze daaraan kunnen helpen om dat op te lossen, dan maakt het wat mij betreft de naam 

niet uit. Als het maar oplossingsgericht is. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Ja, ook wat betreft die ombudsfunctie, u was zo vriendelijk om die motie te steunen destijds 

van de PvdA en GroenLinks. Denkt u dat er nog steeds behoefte bestaat aan zo’n ombudsfunctie? En ziet u 

mogelijkheden in aansluiting met de ombudsman in Amsterdam bijvoorbeeld waar destijds sprake van was en 

waarvoor u ook die motie heeft gesteund? 

Mevrouw Özogul-Özen: Ja, ik zie inderdaad de nut en noodzaak steeds om de voorbeelden die ik net al gaf. En 

kijk, het liefst heeft de SP een eigen ombudsfunctie, want de problemen in Amsterdam zullen toch anders zijn 

dan bijvoorbeeld de problemen in Haarlem. En in hoeverre kunnen zij dan die terugkoppeling richting 

gemeente doen waar het wel goed gaat of waar het niet goed gaat. Kijk als dat het allemaal behelst en als daar 

een oplossing voor is, dan hebben wij geen, wij hebben die motie ook gesteund, geen moeite met Amsterdam. 

Maar het liefst hebben we een eigen. 

De voorzitter: Dat was het, mevrouw Özogul? Oh, het was alleen de interruptie. Ja, u heeft nog een 

wedervraag. Oké. 

Mevrouw Klazes: Nou ja, wedervraag, nou heel kort dan even verduidelijking. Wij zijn langs geweest bij de 

ombudsman in Amsterdam. Er zijn heel veel gemeenten die gebruik maken van die functie, dat is de centrale 

plek. Maar iedere gemeente heeft dan zijn eigen afvaardiging van die Amsterdamse ombudsman. Dus het is 

een beetje, het is wel specifiek voor Haarlem dan geregeld zeg maar. Dat wilde ik even toevoegen. 

Mevrouw Özogul-Özen: Nee, dan is het wat ons betreft akkoord, mits de drempel om richting Amsterdam te 

moeten reizen er niet is en ook weggehaald wordt. Daarnaast wil ik ook iets zeggen over eenzaamheid. Nou, ik 

heb altijd gepleit dat we ook moeten kijken eenzaamheid onder migranten. Want een deel van de migranten 

die gaat in de zomermaanden weg, maar er is ook een deel wat niet weg kan door wat voor wet of regelgeving 

dan ook. En wat ik zie dat zij juist heel erg eenzaam zijn. Dus ik denk dat we bepaalde groepen ook niet 

moeten vergeten wanneer we het over de eenzaamheid hebben. En dan kunnen hier gaan praten over wat is 

eenzaamheid, wat is niet eenzaamheid. Het gaat er wat mij betreft om: het moment dat mensen niet mee 

kunnen komen in de samenleving, het moment dat mensen gewoon in hun huis zitten en verder niet naar 

buiten kunnen, dat we voor die mensen in ieder geval een oplossing moeten hebben en de behoefte moeten 

zien te voorzien. Dan wil ik het nog hebben over de PGB. Nou ja, het is nu goed om te lezen dat de bedragen 

hoger worden wat betreft in ieder geval het vervoer. Doelgroepen vervoer. En het is ook goed om te lezen dat 

het aantal kilometers uitgebreid wordt, want daar waren wij altijd een voorstander van, dat was voor ons in 

ieder geval een struikelblok in het verleden. En het is ook goed dat we de verhuiskosten gaan aanpassen naar 



het Nibudnorm. Maar als ik dan de punten van de ChristenUnie hoor over inderdaad het 85%, dan klopt het 

inderdaad. Wij hebben heel erg gepleit om in sommige gevallen, wanneer er een alternatief is specifiek dat 

stukje maatwerk wanneer de prijs hoger is, dat we dat ook moeten kunnen. En de wethouder heeft indertijd 

die belofte ook gedaan. En als dat hier nu mee weggehaald wordt, dan zou ik graag daar toch wat uitleg van de 

wethouder over willen. Al met al denk ik voor ons in ieder geval is het stuk nog niet rijp om het nu gelijk te 

zeggen: we zijn voor of niet. Ik neem het mee terug in ieder geval naar de fractie. 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Özogul. De heer El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Dank u wel, voorzitter. Zoals de participatieraad aangaf zijn wij als CDA positief over de 

verordening en uitvoeringsregels waarin meer rekening gehouden wordt met de persoonlijke mogelijkheden 

en omstandigheden van de cliënten. Ik wil de mantelzorgcompliment aansnijden. Mantelzorgers doen volgens 

ons goed werk. CDA vindt dat er meer waardering voor de mantelzorgers moet zijn. Op dit moment wordt 

jaarlijks een bijeenkomst gehouden van Tandem. En dat is niet genoeg, dat vinden wij te weinig. Laten we nou 

het voorbeeld van Heemstede nemen. Heemstede die werkt nog steeds met een mantelzorgcompliment. Eén 

keer per jaar worden de mantelzorgers aangeschreven, de mantelzorgers staan ingeschreven bij de Tandem. 

Al die mantelzorgers die ingeschreven staan bij Tandem krijgen een uitnodiging. En er wordt in het loket 

gesproken over eventuele problemen bij de mantelzorgers, over eventuele maatzorgvoorzieningen. En op 

deze manier kunnen wij de mantelzorg serieus nemen. Dat kunnen wij in Haarlem doen via de sociale 

wijkteams. Wij kunnen sociale wijkteams inschakelen om de mantelzorgers één keer per jaar te spreken, om 

na te gaan hoe het met ze gaat. Want wij vinden dat mantelzorgers belangrijk zijn en zij doen een hoop dingen 

ook voor Haarlemmers. Het geven van informatie over de hoogte van het CRK is ook een belangrijke. Een 

heleboel mensen haken af om hun Wmo voorziening aan te vragen omdat zij niet precies weten hoeveel CRK 

eigen bijdrage is. Ik laat het hierbij, voorzitter, dank je. 

De voorzitter: Dank u wel, voorzitter. Of voorzitter… Ik zag nog een interruptie volgens mij van de heer Visser 

van C.., ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel voorzitter. Ik hoor de mooie woorden van het CDA over het 

mantelzorgcompliment. Ja, dat dreigt nu wel uit de verordening te komen. Begrijp ik hieruit dat we uw steun 

hebben dat we het in de verordening houden en dat we uw steun hebben om dan bij de kadernota met een 

voorstel te komen, om dan bij wijze van spreken per 1 januari 2019 dat mantelzorgcompliment weer in te 

voeren? 

De voorzitter: De heer El Aichi. 

De heer El Aichi: U heeft mij goed gehoord over het belang van mantelzorg. Bij deze; ja. 

De voorzitter: Goed. Mevrouw Hoek, OPH. 

Mevrouw Hoek: OP Haarlem heeft het raadsstuk gelezen en constateert dat er een positief advies ligt van de 

participatieraad en dat er serieus gekeken is naar de paarse krokodil. OP Haarlem verzameld alle reacties en 

neemt die mee terug naar het fractieoverleg. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. De heer Van Kessel, VVD. 



De heer Van Kessel: Dank u wel, voorzitter. Iedereen verdient passende zorg. Veel mensen willen zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen en leven. Nou, in hun eigen omgeving met ondersteuning die ze daarbij nodig 

hebben. Dat zou moeten kunnen. Het is belangrijk dat de gemeente zorg dichtbij aanbiedt. Nou, dit soort 

zaken zijn allemaal geregeld in de Wmo-verordening, Wmo-wet 2015. Nou, er ligt nu een aanpassing van de 

Wmo-verordening voor, dus ik ging al rechtop zitten toen ik dat op de agenda zag. Maar las ook wel direct 

eigenlijk in de oplegger dat er geen of nauwelijks nieuw beleid in stond. Nou, er is wat jurisprudentie verwerkt 

lazen we, van de uitvoering is er een aantal gedeelten naar de verordening zelf gaan. Er is wat eerder 

vastgesteld beleid, wat hier al besproken is, dat is verwerkt in de verordening. Er is een klankbordgroep 

geweest en die heeft een advies gegeven om de dienstverlening nog toegankelijker te maken middels die 

omgekeerde toets. Nou, daar is hier ook over gesproken en daar sluit ik me eigenlijk aan bij de meeste mensen 

hier. En wij vinden het ook belangrijk dat er wordt gekeken, vooral bij zorg, naar wat mensen nodig hebben en 

niet per se waar zij recht op hebben. Dat zal het allemaal ook een stuk efficiënter maken en ook dichterbij de 

mensen, dat mensen ook krijgen wat ze nodig hebben. Nou, ook de participatieraad heeft nog een advies 

gegeven, waarvoor dank ook. En het college heeft ook die zaken overgenomen, onder andere bijvoorbeeld het 

vertalen naar een leesbare tekst. Dus ik was er eigenlijk wel behoorlijk positief over, totdat mijn buurman 

hiernaast, en ik was al gewaarschuwd voor hem, maar heel terecht toch een aantal zaken nog heeft gevonden 

in de verordening die, nou ja, wellicht toch niet al in die eerdere klankbordgroepen of de participatieraad niet 

gezien heeft of die niet langskomen zijn. Dus ik ben vooral, ik ben niet geneigd om heel snel nee nu te gaan 

zeggen: het is nog niet rijp voor behandeling. Ik wil graag eerst nog de wethouder horen hoe zij hierop 

reageert en wat haar mening hierover is. En eventueel kunnen we ook nog wel zelfs zover gaan om te kijken: 

kan er misschien nog iets van een concordantietabel ofzo gestuurd worden of… Nou ja goed, ik weet nu dat de 

participatieraad erachter zit. Een tabelletje waarin je kunt zien wat het verschil is tussen wat het was en wat 

het nu is. Dat, nou goed, dus daar wachten we eerst de wethouder af. En dan komen we daar in de tweede 

termijn op terug of het rijp is voor behandeling in de raad of niet. Heb ik eigenlijk ook nog een andere vraag 

die naar binnen kwam toen ik dit aan het lezen was op het sociaal domein, en dat is eigenlijk de vraag aan de 

wethouder dat tijdens de verkiezingen haar partij nogal stellig was dat als er geld overblijft in de zorg dat dat 

ook aan zorg besteed moet worden. En nu zien we in het coalitieakkoord en met de kadernota hebben we 

gezien dat de reserve sociaal domein binnenkort gaat vrijvallen. Nou goed, wij als VVD zijn daar zo op het 

eerste gezicht zeer tevreden mee. Maar dat is niet helemaal waar uw kiezers volgens mij op gestemd hebben. 

Dus mijn vraag is eigenlijk: hoe kijkt u hiernaar dat dit gaat gebeuren? What’s your take on it? Mijn beste 

Nederlands. Dus dat, voorzitter, dat is voor zover mijn eerste termijn. 

De voorzitter: Nou, dat was een aardige bespreking. U heeft een paar vraagjes opgeschreven heb ik gezien, 

dus ik hoop dat er nog inkt in de pen zit. Dus ik geef nu het woord aan wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Niet meer dan dat, mijn stinkende best om al die vragen goed te beantwoorden. Als ik iets 

vergeet dan hoop ik dat u het mij vergeeft en de vraag wilt herhalen. Ik kan volgens mij een aantal dingen als 

eerste clusteren. Er komt er een A4’tje richting u, of een A4, pardon. Met van hoe het was en wat het wordt. 

Dat kan denk ik wel een hoop dingen tackelen. Het zijn geen grote beleidsveranderingen of beleidswijzigingen, 

maar zo’n lijst: hoe was het en hoe wordt het, ik denk dat dat heel verhelderend kan zijn. Dus die ligt volgens 

mij al op de planken dus die kunt u zo krijgen. Dat was in ieder geval één. Dan was er een aantal keer een 

vraag over de ombudsman en de ombudsvrouw, een hele goeie vraag. In eerste instantie, even kijken, wat 

was daar ook alweer… Oh ja. In principe zit dat in de portefeuille van de burgemeester, Jos Wienen. Dus ik zal 

hem daarop bevragen hoe we dat gaan organiseren of hoe dat georganiseerd is. Nou, ik begreep van mevrouw 

Klazes dat we daar een voorbeeld nemen aan Amsterdam. Nou, dat is iets wat ik met hem ga bespreken, dat 

weet ik niet. 



De voorzitter: Mevrouw Klazes. GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Tot nog toe zat het in de portefeuille van wethouder Langenacker voorheen, die heeft dat 

altijd behandeld. En ik begrijp eigenlijk niet zo heel erg goed waarom nu er een shift gemaakt wordt naar de 

burgemeester. Misschien kunt u daar helderheid over. 

De voorzitter: Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Ja, dat zou ik niet weten, daar blijf ik u het antwoord op schuldig. Maar dat kan ik wel 

navragen waarom dat is. Nou, dan ga ik even kijken of ik de vragen langs kan lopen. Iedereen blij met de 

omgekeerde toets, dus dat we nou daar een keuze in gemaakt hebben of dat u daar een keuze in gemaakt 

hebben, dat is helder. Er zijn diverse vragen gesteld over PGB; is daar ruimte in? Is dat strak? Is dat 85% en ook 

geen cent meer? Nee, ook daar leveren we maatwerk in dus dat kan altijd opgehoogd worden. Dus dat is niet 

een harde 85%. 

De voorzitter: Interruptie van de heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja, ik constateer dat het juist in de oude verordening dat dus veel ruimer was geformuleerd en 

dus ook die ruimte er was. Terwijl in deze nieuwe verordening gewoon keihard 85% staat en dat getal komt 

zelfs meerdere keren in de verordening voor. Dus ik wil daar toch een nadere duiding op en ik snap dat dat 

een beetje technisch is dus dat mag wat mij betreft ook in een brief, maar als ik daar niet echt voldoende 

zekerheid voor heb, dan ga ik echt tegen. Want dit is echt wat mij betreft een verandering ten opzichte van de 

vorige verordening. 

De voorzitter: U heeft ook nog een interruptie van de heer Oomkes, PvdA. 

De heer Oomkes: De CRvB heeft daar kort geleden ook uitspraak over gedaan en die liggen veel hoger dan 

85%. Hoe verhoudt zich dat advies met datgene wat nu in de nota staat? 

De voorzitter: Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Nou, ik denk dat het een technische oplossing behoeft dus dat komt zeker bij u terug. Voor 

nu, ik zie mijn ambtenaren druk schrijven dus ik ga nu spieken. Ja, ook hier toch weer die omgekeerde toets 

overruled alles, dus daar schijnt echt ruimte te zijn. Dus dat is een zaak die er dan anders in staat, maar hoe 

dat dan veranderd zou moeten worden, dat kan ik u antwoord schuldig blijven. Dat ging over de ombudsman. 

De vraag van de PvdA ging over de participatieraad, dat zij in principe positief waren. Daar waren wij natuurlijk 

ook erg verheugd over, het college. En dat het ook werkelijk ruimte biedt om op persoonlijke mogelijkheden 

of onmogelijkheden en omstandigheden in te gaan. En we zijn ook blij met dat advies en zullen de, nou ja, de 

tips die zij hebben toegevoegd ook zeker serieus nemen en meenemen. Onder andere ging dat over de 

kwaliteit of niet de kwaliteit sorry, over de communicatie, excuus. Daar vroeg de Actiepartij ook al naar. Dat is 

natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En wat ik begrijp is dat we het afgelopen jaar daar ook veel over geleerd 

hebben en ook in de toekomst zullen gaan kijken of we de communicatie naar de burgers daar kunnen 

vereenvoudigen. Dus exact wat u schrijft dat voor iedereen goed leesbaar moet zijn om gebruik te kunnen 

maken van de middelen die we hebben en dat we daar nog in lerend zijn, dat nemen we ons ter harte. De 

eigen bijdrage, daar is ook het een en ander over gevraagd. Dat is wel in een vergevorderd stadium naar ik 

begrijp in Den Haag. Volgende week hebben we een VNG-congres dan zullen we daar meer over horen. Als we 

daar meer van weten gaan we dat aan u terugkoppelen. Maar het is nog niet vastgesteld, dus daar kan ik nog 



geen uitspraken over doen. Vervolgens stelde u de vraag over de 2000 km of dat minimaal of maximaal moet 

zijn? Daar heb ik even de ambtelijke ondersteuning voor nodig. Daar is, was iets geschrapt in die 2000 km. Of 

de vraag is eigenlijk om daar iets in te schrappen hè? Dat het niet een maximum variant is maar dat het een 

minimumvariant moet zijn. Ja. Nou de, ik lees voor uit eigen werk; de centrale raad zegt: 2000 km is maximaal 

en wij sluiten daarbij aan. Vroeger was het 1500, dus zaten we lager. Dus wij zitten in de Haarlemse iets 

rianter. 

De voorzitter: Ogenblikje. De heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Het is sinds jaar en dag vaste jurisprudentie al vanuit de Wvg. En ik heb dit punt namelijk 

al twee keer geamendeerd met succes, met het eerste amendement onwettig door de gemeente Haarlem niet 

was uitgevoerd. De uitspraak is glashelder en die is tot 6-7 keer bevestigd: het is minimaal 1500 tot 2000 km. 

Dat is vaste uitspraak, vaste ‘…’ van beroep. Dus dat maximaal lijkt me ook heel raar. En de rechter gaat niet 

zeggen maximaal, rechter zegt minimaal, nooit maximaal. Dus ik zou dat graag gewijzigd zien in het stuk en 

anders moet ik het weer amenderen voor de derde keer. Kan. 

Voorzitter: Dank u wel. Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Ja, ik begrijp dat, dat wordt uitgezocht, ik kan daar geen antwoord op geven. Maar ik vind 

het een terechte vraag als u dat nog twee of drie keer al geamendeerd heeft om dat, een antwoord te krijgen. 

Maar ik moet het antwoord dus schuldig blijven. Vervolgens de veranderingen, leidt dat tot training voor de 

mensen die het moeten uitvoeren? Want er is natuurlijk een verordening. Daar is aangepaste uitvoering op 

noodzakelijk. Mensen die moeten daarop getraind worden. Ja, daar is op getraind, mensen zijn in opleiding. U 

vroeg… 

De voorzitter: Ik heb nog een interruptie, ogenblikje, van de heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Ik neem aan dat u met de training reflecteert op mijn antwoord op mijn vraag over de 

ondersteuning van huiselijk geweld waar ik het over had, waarin het jaarverslag van 2017 te lezen staat dat 

hulpverlening zich niet adequaat voelde om signalen af te geven of intensief samen te werken. En of daar een 

beleidsverandering in, of dat daar ook de aandacht voor is om dat te verbeteren. 

Wethouder Meijs: Ja, ik kan u verzekeren. Ik kan u verzekeren. Daar zijn we zeer serieus in. Je kunt mensen 

natuurlijk nooit genoeg trainen daarin, want de problematiek wordt ook vaak weer complexer en verandert 

ook, dus ja dat heeft gewoon aandacht nodig. Dat mensen zich serieus genomen voelen. En ja, dat refereert 

ook aan een van de vragen van de SP. Ja en als je in de semantiek van wat is eenzaamheid of wat is 

hulpbehoeftig terechtkomt, ja dan schiet je je doel voorbij. Dus daar zijn we zeer serieus in. Ja, wat is een 

zelfredzame dakloze? Ja, dat klinkt bijna cynisch maar zo is het denk ik niet bedoeld. Ik bedoel, ik heb niet 

letterlijk meegeschreven met dit stuk maar ik ben er wel verantwoordelijk voor. Maar je hebt natuurlijk 

daklozen die willen zich niet laten helpen of die willen zich niet laten redden. Kijk, we doen ons best en er zijn 

heel veel Haarlemmers waar we onze zorg over hebben en ik vind dat daar deze bewoording ook handen en 

voeten aangeeft. Maar we kunnen niet alles en iedereen redden geloof ik. 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van de heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Met zelfredzame dakloze wordt hier bedoeld een dakloze waarvan de overheid vindt dat 

die zelfredzaam is, niet een dakloze die zegt: ik ga me niet melden bij de gemeente. Dus dat wordt hier 



bedoeld met een zelfredzame dakloze. Ik ben zelf ondersteuner in de maatschappelijke opvang, ‘…’  van de 

cliëntenraden en ik kan u ook een uitzending laten zien van Nieuwsuur, een achtergronduitzending over de 

zogenaamde zelfredzame dakloze, die helemaal niet zelfredzaam waren maar van het kastje naar de muur 

werden gestuurd en daardoor 3,4, 5,6,7 jaar dakloos bleven omdat ze geacht werden zelfredzaam te zijn. Dus 

je wordt beter geholpen als je verslaafd bent, als je meervoudige problematiek hebt, et cetera, et cetera. Daar 

gaat het dus om. De zelfredzame dakloze bestaat niet. Dat is mijn vraag. 

De voorzitter: Dank u wel. Gaat u verder. 

Wethouder Meijs: Ik heb je verkeerd begrepen. Het gaat over, het is eigenlijk een definitie. Dat het gaat over 

de dakloze die niet een psychiatrisch kenmerk heeft. Ja. Oké. Maatwerk vroeg Hart van Haarlem over: is er ook 

aandacht voor de vraag achter de vraag als het bij ergotherapie terechtkomt? Ja, ja. Maatwerk wordt altijd en 

overal gegeven, dat is niet een uitsluitsel zal ik maar zeggen. U vraagt iets over eenzaamheid en openheid en 

de maatschappelijke betrokkenheid. Ja natuurlijk. Ik denk dat de portefeuille die deze wethouder nu heeft 

over vele punten van de taart gaat. Dus we proberen juist in dit soort verordeningen alle segmenten van 

maatschappelijke betrokkenheid mee te nemen en dat gaat over welzijn, dat gaat over zorg, dat gaat over 

gezondheidszorg. Dus ja. 

De voorzitter: Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Voorzitter, mag ik daar nog iets op aanvullen? Het is gebleken dat als je dat goed weet te 

communiceren, dus als je het bespreekbaar maakt op een bepaalde manier, dus niet met oplossingen komt: jij 

krijgt een maatje of jij krijgt dit. Nee, maak het eens bespreekbaar, zorg dat we het er met elkaar over hebben 

en dat het gewoon een normaal onderwerp wordt dan dat we het inderdaad ergens op een bord plakken. Dat 

is gebleken in het land dat het dan gewoon ook vanzelf meer gaat en dan helpt dat gewoon mensen om zelf 

dan ook te zoeken wat bij hun past. Dus dat is eigenlijk mijn oproep: zorg dat je het bespreekbaar maakt en 

zorg dat je het open ergens legt. En het blijkt ook ergens uit de cijfers dat er in dat magazine waar we toen een 

keer over hadden, dat daardoor mensen ook herkennen van wat eenzaamheid is. 

De voorzitter: U moet hem een beetje korter houden, interruptie, alstublieft. En misschien voor een tweede 

termijn dit soort dingen nog eventjes bewaren. 

Mevrouw Zoon: Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Meijs, gaat u verder. 

Wethouder Meijs: Ja, ik neem dat mee en daar zijn inmiddels ook al gesprekken over de verschillende 

domeinen om eenzaamheid wat dat betreft ook meer, nou ja klinkt wat populistisch, maar op de kaart te 

zetten. Om het in ieder geval laagdrempelig te maken en dat mensen ook begrijpen dat zij daar zelf ook toe 

behoren tot die doelgroep en dat hulp of bescherming daar nodig is. Even kijken… Die heb ik beantwoord. 

Spreekuren vroeg Jouw Haarlem ook over… Sorry, dat was Jouw Haarlem over… Dat wordt uitgewerkt, dat is 

wel iets waar we mee bezig zijn. Nou, dat… Kan ik mijn eigen aantekening niet helemaal lezen, mijn excuus. 

Dat ging over of bepaalde voorzieningen alleen maar deelname konden, mensen deel konden nemen als het 

specifiek voor sport was of voor welzijn was het erover. Ja, van u was dat, sorry. Nou, dat is zeker niet waar. 

Dat mag natuurlijk ook buiten die velden zijn. Als iemand dat niet nodig heeft voor sportvoorziening, het kan 

voor alles gebruikt worden, uiteraard. 



De voorzitter: Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 

Mevrouw Stroo: Het gaat er niet om of het nou sport, het gaat er gewoon om het basale recht eigenlijk, dat je 

naar buiten kan gaan wanneer je dat wil. Dus als je daartoe lichamelijk niet in staat bent en een hulpmiddel 

nodig hebt, dat dan niet de eerste vraag is: wat wilt u ermee doen? Wilt u dan boodschappen doen of wilt u 

dat? Nee, ik wil gewoon naar buiten. Dat is het. 

De voorzitter: Ja, dat is wat de wethouder min of meer eigenlijk zegt ‘…’. 

Wethouder Meijs: Ja, er wordt ingefluisterd, volstrekt normaal. Dat, ik bedoel, er zijn een aantal gebieden 

beschreven, maar het is een volstrekt normaal als iemand dat nodig heeft dat die dat krijgt. Dus dat maatwerk 

dat is er zeker. Pfoe, even denken. ChristenUnie heb ik beantwoord, dat er een lijst gaat komen met van hoe 

het was en hoe het wordt. Over de mantelzorgcomplimenten had u het. Dat was een oude regeling, dat was 

een AWBZ-regeling als ik het goed heb. Die is geschrapt in de wet, vandaar dat we één keer per jaar de 

mantelzorgcomplimenten et cetera, of de mantelzorgers in het zonnetje zetten. Hoe heet dat? Anders. 

De voorzitter: Ogenblik, u heeft een interruptie van de heer El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Ik heb heel duidelijk aangegeven hoe dat werkt in Heemstede. Ik bedoel, als het in andere 

steden kan, waarom niet in Haarlem? 

De voorzitter: Nog een interruptie van de heer… Sorry, een interruptie van de heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Ik zal hem even aanscherpen. Was het landelijk, het is gedecentraliseerd met wat minder 

budget. Maar vervolgens hebben we dat dus in Haarlem, en heel veel andere gemeenten zoals in Heemstede, 

wel uitgevoerd. Alleen er is een jaar of 2-3 geleden is er besloten om in Haarlem dat niet meer te doen en dat 

in een soort van algemeen potje te stoppen en ja, dat gaat naar allerlei vage dingen, ook wat communicatie en 

zo. Maar het gaat niet meer rechtstreeks naar de mantelzorger. Alleen, het staat nog wel in de verordening. En 

ik heb er keer op keer op gewezen: wij willen dat mantelzorgcompliment terug. En nu is dus het moment dat 

het kennelijk dus geruisloos dat uit die verordening wordt gehaald. En de gemeenten kunnen en mogen nog 

steeds het mantelzorgcompliment geven, we krijgen er zelfs al wat geld voor van het Rijk. Alleen we hebben 

dus ooit besloten als gemeente dat we dat in een algemeen potje doen en niet rechtstreeks geven. En wij 

pleiten ervoor dat we het wel rechtstreeks aan de mantelzorger gaan geven. 

De voorzitter: Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul-Özen: Ja, een interruptie. Dat klopt wat u net zegt. Het stond in de verordening, het gaat nu 

weg, maar… 

De voorzitter: Sorry, maar interruptie op interruptie, dat is… 

Mevrouw Özogul-Özen: Nee, nou ja, ik wil even reageren op het feit van die mantelzorg. 

De voorzitter: Ja, dat kan niet. Het is, u kunt alleen interruptie op de wethouder. Sorry. Zo meteen, in de 

tweede termijn heeft u nog tijd daarvoor. Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Wat we proberen is om in ieder geval op allerlei manieren mantelzorgers te ontzorgen. Ik 

bedoel, zij leveren de hulp voor anderen en ze moeten natuurlijk zelf niet daaraan ten onder gaan. En het 



heeft ons natuurlijk ook wel verbaasd dat daar nog steeds druk ligt. Wilt u het eerst? Nee, mag hoor. Nee, ja 

dat snap ik. Wat ik ervan begrijp is dat we ook op allerlei manieren kijken naar hoe we dat vorm kunnen 

geven. En volgens mij is daar het Tandem ook iets voor in het leven geroepen. Dus wat we lokaal hebben 

gekozen is om in ieder geval daar vorm aan te geven. En ja, ik wil met alle liefde nog kijken naar het 

Heemsteedse model, maar ik weet niet of we dat zomaar op het Haarlemse moeten gaan plakken. Dat weet ik 

echt niet. 

De voorzitter: Had u nog een interruptie, of? 

Wethouder Meijs: Ja, dat dacht ik even. Dus… 

De voorzitter: Of was uw vraag beantwoord? De heer El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Ja, nou ja niet helemaal. Ik heb nog een interruptie inderdaad. Ik weet hoe dat gaat hier in 

Haarlem. Tandem die organiseert een keer per jaar een mantelzorgbijeenkomst. En zoals u weet, dan komen 

alleen de mensen die wij overal tegenkomen. De echte mantelzorger die zie ik daar niet. En om deze 

mantelzorgers echt, echt de mantelzorgers, te bereiken, ja vraag ik u hierbij of toch de Heemsteedse model te 

kunnen gebruiken om de echte mantelzorgers te kunnen bereiken. 

De voorzitter: Ja, dat heeft u al eerder gezegd. Dank u wel nog voor de verduidelijking. Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Ja, ik word toch nog een keer ingefluisterd dat Tandem toch wel heel veel mantelzorgers 

bereikt. Ik wil niet wegpoetsen zal ik maar zeggen, maar ik heb het idee dat dat het wel in ieder geval de lading 

dekt om de mantelzorgers te ontzorgen. Ik ga even verder kijken. Eenzaamheid bij migranten werd nog 

genoemd. Dat is zeker een groep die we niet moeten vergeten. Ik was onlangs bij de iftar maaltijd en dan denk 

ik bij zoiets zitten veel mensen bij elkaar en dan is het maar één keer per jaar. Dus dat zou je best misschien 

nog eens vaker kunnen doen onder een andere paraplu. Maar ja, het gaat te ver zal ik maar zeggen om nu 

ineens hier staand de vergadering of de commissie een nieuw voorstel te doen. Maar ja, ik zou de vraag 

eigenlijk terug willen vragen: hoe ziet u dat? En kunnen we dat misschien voor de toekomst voor de verfijning 

van de verordening meenemen? 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Ja, misschien is een Tafel van Veel een optie omdat te gaan ‘…’.  

Wethouder Meijs: Dat is een mooi initiatief.  

Mevrouw Klazes: Misschien kunnen wij het daar een keer over hebben. 

Wethouder Meijs: Volgende week zit ik daar dus dan gaan we het daarover hebben, dat vind ik een hele 

mooie. Ja. 

Mevrouw Klazes: ‘…’, Dank u wel. 

De voorzitter: De heer El Aichi, CDA. Interruptie. 

De heer El Aichi: Ik hoor bepaalde dingen verzinnen voor de allochtone ouderen. Ik denk dat je toch aan de 

mensen zelf moet vragen wat zij goed of precies willen. 



Wethouder Meijs: Dat is misschien wel de beste opmerking. Ja, dat kan ik alleen maar van harte toejuichen. 

Goed, dan de VVD, jurisprudentie die verwerkt is. Ja, ja. Er is een klankbordgroep geweest, ja en alles wat 

nodig is, is verwerkt. Ik kon verder niet bij u een vraag ontdekken. Dan heb ik het niet opgeschreven. 

De voorzitter: De heer Van Kessel, VVD, gaat het nog een keer vertellen. 

De heer Van Kessel: Nee, helemaal niet. Nee, want wij hadden geen vragen, dus dat klopt. Maar nu, nu ik dan 

toch de gelegenheid heb, heb ik het… 

De voorzitter: Nee, nee, nee. Zo werkt dat niet. 

Wethouder Meijs: Dan heb ik u toch goed verstaan. Volgens mij wilde u het was/wordt lijstje hebben. 

De heer Van Kessel: De concordantielijst, ja dat klopt. Ja, dat is wel ‘…’. 

Wethouder Meijs: En dat, die lijst krijgt u, per omgaande. Dus die vraag, sorry die had ik bij een ander onder 

‘…’. Volgens mij heb ik hiermee de meeste vragen beantwoord. Als ik ze niet heb bevraagt, mijn excuus dan… 

De voorzitter: Ik zie een vinger in de lucht van de heer Van Kessel van de VVD, toch nog. 

De heer Van Kessel: Ja, helemaal op het laatst als had ik nog een vraag over het sociaal domein en dat is 

natuurlijk wel de hamvraag van vanavond. Daar wil ik graag uw antwoord op. 

Wethouder Meijs: Ja, de reserves. Kijk dat is een interessante. Ja, dat is echt een hele interessante. Kijk, aan de 

ene kant is het natuurlijk een open einde regeling, dus wij zullen altijd, ook van GroenLinks uit never nooit 

kunnen, zullen zeggen maar ook niet kunnen zeggen: nou sorry, het budget is op. U bent te laat of u bent de 

zoveelste, dus wat dat betreft is er een garantie naar iedereen die hulp nodig heeft. En ja, hoe dat nu 

toegevoegd wordt aan de algemene reserve, dat lijkt me nou typisch een vraag die we bij de kadernota zullen 

gaan beantwoorden. 

De voorzitter: Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. Nog een interruptie? 

Mevrouw Stroo: Ja, dank u wel. Nee, een aanvulling op de vraag die niet is beantwoord. Dat gaat over de 

periode tussen de melding van een aanvraag en de levering. 

Wethouder Meijs: Dat is in principe acht weken, maar die halen we inderdaad niet altijd, dat klopt. Ja, ik kan 

er niet veel over toevoegen. Maar dat is de eerlijkheid. We doen ons best… 

De voorzitter: Mevrouw Çimen, had u ook nog een interruptie? 

Wethouder Meijs: Maar dat hij niet altijd gehaald wordt, dat klopt. Ja. Dan hadden we ook geen klachten 

meer, dus dat is inherent. 

De voorzitter: Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel voorzitter. Ik had ook nog een vraag over die vaste looptijden. Ik begrijp dat u 

dat misschien niet direct kunt beantwoorden die vraag, over wat de kosten daar zijn. Ik zie nog een PM staan 

namelijk. Dus ik hoor dan graag bevestigd dat het wel op een later moment terugkomt. 



Wethouder Meijs: Het is een technische vraag, daar kan ik niet zoveel antwoord op geven. Ja, ik denk dat als 

daar grote veranderingen in komen, dat u daarvan op de hoogte gesteld gaat worden. En ja, dat is gewoon 

niet in te ramen. Ik bedoel, nu leven we nu en volgend jaar leven we dan. En ja, dat zijn van die onvoorziene 

omstandigheden. Dus we hebben natuurlijk al jarenlang gebudgetteerd en begroot en daar lopen we redelijk 

mee in de pas. En daar waar nodig is gaan we aanpassen. We willen natuurlijk altijd precies uitgeven wat we 

begroot hebben. En soms houden we over en soms niet. Dat heeft ook weer te maken met die communicatie, 

et cetera. Maar er zal nooit iemand teleurgesteld worden. 

De voorzitter: Ik zie nog twee interrupties. Eén van mevrouw… Drie. Eén van mevrouw Özogul, de heer Visser 

en mevrouw Klazes zo meteen nog. Eerst mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul: Ik had een vraag gesteld over algemeen gebruikelijk maaltijddiensten 

boodschappendiensten. En volgens mij heb ik ook iets gemist over dat van iedere huisgenoot verwacht wordt, 

bla bla bla. Dat stukje. 

Wethouder Meijs: De omgekeerde toets geldt voor alles. Dus die wordt op alles toegepast. Daar waar mensen 

dus vragenstellen gaan wij kijken wat we kunnen aanbieden. Dus dat is op alles. Als dat een antwoord op uw 

vraag is? Niet helemaal, maar… 

Mevrouw Özogul: Omdat er toch iets anders staat in de verordening, dus hoe zit dat met elkaar? 

Wethouder Meijs: Dank voor de aanwijzing. Dat zal vast in dat was/wordt lijstje toegelicht kunnen worden, als 

het er al niet in staat. En ik kijk even naar mijn rechterhand. Ik denk dat dat wordt toegevoegd. En de volgende 

vraag die heb ik dan weer gemist. U had twee … 

Mevrouw Özogul: Het ging over algemeen gebruikelijk maaltijddiensten boodschappendiensten, dat ik in de 

verwarring ben omdat ik op het lijstje van CIZ dingen zie staan. Verderop dan lees ik dat het er niet bij zit. Dus 

hoe zit dat? 

Wethouder Meijs: Ja, als het, ik heb het gevoel dat dit technisch is, dus als u uw vraag schriftelijk zou kunnen 

stellen dan kunnen we hem ook beantwoorden. En niet om hem daarmee af te doen, maar ik begrijp hem niet 

helemaal. En mijn rechterhand ook niet. Dus dan is het wat lastig om hier nu een antwoord te verzinnen. Ja? 

Mevrouw Özogul: Ik kan er… Het is niet technisch want het is voor ons wezenlijk van belang dat het erbij 

hoort. Maar ik zal hem stellen en dan eventueel dan in de raad daarmee verder. 

De voorzitter: Heel goed, dank u wel. De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja, ik had dezelfde vraag als de nog niet beantwoorde vraag van mevrouw Özogul, namelijk die 

huisgenoten. En dat voorbeeld van dat gezin met kinderen en gehandicapt en wil je niet een overbelaste 

mantelzorger hebben, dan zal je toch ook soms in dat soort situaties huishoudelijke hulp moeten verstrekken. 

Wethouder Meijs: Nee, maar dat zit in de verordening, dat klopt. Daar is een voorziening voor. 

De heer Visser: Ik ga dat checken, maar als ik de uitvoeringsregels lees, de eerste alinea van de 

uitvoeringsregels zegt: dit en dit valt er allemaal niet onder want dat moet je gewoon naast je werk kunnen 

doen. Dat staat er keihard. Dus dat zou ik dan toch graag gecheckt willen zien. Of ik zou willen horen in welk 

artikel van de verordening dat, die passage dat ongedaan maakt. 



Wethouder Meijs: Ja, als het echt niet kan dan doen we toch nog een keer de omgekeerde toets en naar mijn 

smaak valt er dan niets buiten. Maar ja, dat is misschien wel iets waar we ook op terug moeten komen. 

De heer Visser: Dit vind ik een hele ruime interpretatie van… Sorry, voorzitter. Dit vind ik een hele ruime 

interpretatie van de omgekeerde toets, want in mijn beleving is de omgekeerde toets is: iemand komt met 

een verzoek, we gaan gelijk de zorg verlenen en dan gaan we kijken of het passend is of dat het iets meer of 

iets minder moet zijn in plaats van dat we eerst zes of zeven of acht weken die procedure doorlopen en 

iemand steeds loopt te wachten. U interpreteert het nu breder, u zegt eigenlijk: de omgekeerde toets is de 

paarse krokodil. Wat er ook op papier staat, we kunnen alles opzij schuiven en het anders doen. Dat is een 

andere interpretatie van omgekeerde toets volgens mij dan dat er in de verordening staat. Dus dan maken we 

de omgekeerde toets breder, dat zou mooi zijn, maar zo staat het er volgens mij niet. 

De voorzitter: Ik zal voor, even nog even melden dat sommige partijen zitten al onder de nog 10 minuten 

resterende spreektijd. We hebben nog zeven onderwerpen, dus probeer het gedoseerd aan te leveren. Dank u 

wel. geserreerd en gedoseerd. 

Wethouder Meijs: Ja, ik heb het gevoel dat wij iedere situatie individueel bekijken en dat daar ook wel de 

goeie zorg juist op de goeie momenten terechtkomt en dat we juist niet met die paarse krokodil in aanmerking 

komen, in aanraking willen komen. Dat was de opzet in ieder geval. Dus als het voor u niet duidelijk is, ja dan 

zullen we dat moeten aanpassen. Maar ik heb het gevoel dat ik het u niet goed kan uitleggen dus ik kijk even 

naar mijn rechterhand. Misschien kan zij uw vraag beter beantwoorden. 

Mevrouw … : Probeer ik het zo. Het vertrekpunt is dat gezinsleden gebruikelijke hulp kunnen bieden. Maar dat 

is het vertrekpunt. Maar als nou blijkt dat een situatie zich voordoet dat het zo’n overbelast gezin is en de 

situatie zo specifiek is dat dat niet mogelijk is, dan biedt de omgekeerde toets redenering de mogelijkheid om, 

nou ja conform de bedoeling van de wet te handelen. En niet zeggen: nee, u krijgt geen huishoudelijke 

ondersteuning, want we verwachten dat de gebruikelijke hulp geboden wordt. Dat is maatwerk bieden. En de 

verordening maakt dat mogelijk. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. De heer Visser, wilt u wat interrumperen, of nog? 

De heer Visser: Ik neem het voor dit… Oh. Ik neem het voor dit moment even aan maar ik ga nog wel even het 

stuk daarop toetsen. Want als je het zo plat leest staat het er volgens mij niet. Maar daar komen we dan wel 

op terug in de raad. 

Wethouder Meijs: En dat was/wordt lijstje wordt volgens mij wel een belangrijke ook voor dit verhelderend 

kan zijn. 

De voorzitter: Ik zag ook nog een interruptie van mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Allereerst even, omdat meneer Van Kessel de vraag stelde en ik me als partij ook een beetje 

aan gesproken voel: wat betreft die reserve sociaal domein, wat ik heb begrepen is dat er nu tot 2020 blijft hij 

gewoon gelden, even, als u het antwoord wil hoor. Tot 2020 blijft de reserve gewoon gehandhaafd. Er gaat 

wel 2 × 3 miljoen gaat eruit voor de voorzieningen die nu de coalitie wil, de extra 130% bijvoorbeeld, de 

minimaregeling. Na 2020 wordt er nogmaals gekeken of de reserve opgeheven kan worden. Dat kan alleen 

maar als de meerjarenbegroting kloppend is op het gebied van sociaal domein. Pas dan kan het naar de 

algemene reserve, dat is wat ik begrepen heb. Dus laten we het voorlopig even los. 



De voorzitter: Dat is wat Wethouder Snoek ook net uitgelegd heeft, net zo’n beetje. Ja. Dus… 

Mevrouw Klazes: Nou ja, goed. Maar ik had eigenlijk een interruptie voor… 

De voorzitter: U wat een interruptie? Oké. 

Mevrouw Klazes: Ja, ik had nog een vraag, ik heb één vraag en een antwoord gemist. Dat gaat over die 

toename van het aantal aanpassingen van huizen. Die € 10.000 die daarvoor beschikbaar is en die stijging van 

60% in twee jaar wat betreft het aanpassen van die huizen. Een trend die zich voortzet en hoe dat budgettair, 

of dat budgettair of daar rekening mee is gehouden? Dat we geen zorgen hebben over of dat nog wel kan in 

de toekomst. 

Wethouder Meijs: Nou, dat blijven we zeker monitoren. Die kosten kunnen stijgen, dat is zo. Dus dat gaan we 

zeker in de gaten houden. En als daar schrikbarend iets in is dan gaan we u daarvan natuurlijk op de hoogte 

stellen. Maar dat houden we als afdeling zeker in de gaten. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Ik kijk even op mijn horloge. Het is al 18:40 uur en we zouden zo gaan eten, 

dus ik wil eigenlijk proberen dit punt af te ronden, met name omdat er ook nog heel veel antwoorden achteraf 

gaan komen. Ik zie mevrouw Özogul nog een interruptie of een vraagje heeft? Kort alstublieft. 

Mevrouw Özogul: Korte termijn. 

De voorzitter: Ja en eventueel een tweede termijn nog, ja. 

Mevrouw Özogul: Een korte termijn, ik ben net iets vergeten. Artikel 8.2, criteria huishoudelijke 

ondersteuning. Daar staat in het schoon en leefbaar houden van de woning heeft uitsluitend betrekking op 

woonruimte die nodig zijn voor de normaalste gebruik van de woning en daadwerkelijk dagelijks gebruikt 

wordt. En dat vind ik iets hards, want er zijn mensen die een keertje een logé krijgen. Betekent dan dat die 

bedden niet worden verschoond? Of iemand die bijvoorbeeld blind is en in een aparte kamer af en toe iets 

heeft staan om voor z.., te kunnen gebruiken. Dus ik zou daar graag duidelijkheid over willen, anders wil ik 

toch een amendement op indienen. 

De voorzitter: Dank u mevrouw Özogul. De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij die tweede termijn dient ook om te kijken of deze 

verordening al, nou ja goed, richting de raad kan. Daar heb ik nog wel een korte vraag over en dat is dat ook in 

de oplegger staat dat op het moment dat deze aanpassing van de verordening, op het moment dat deze niet 

aangenomen zou worden op korte termijn. Dus laten we zeggen, als hij over het zomerreces heen getild 

wordt, dat daar nog wat risico’s aan vast zitten. En dat zijn vooral juridische risico’s meen ik, dat het kan leiden 

tot onbevoegd genomen besluiten. Kan de wethouder daar iets van aangeven wat dat precies inhoudt en in 

hoe verre dat risico ook iets is om ons zorgen over te maken? Want vraag ik verder ook eigenlijk in algemene 

zin de leden van deze commissie, het is volgens mij een ontzettend belangrijke verordening waar we het hier 

over hebben. Ik denk dat het goed is dat we inderdaad op het moment dat we het inhoudelijk oneens zijn over 

dingen die er in staan, dan is er altijd de mogelijkheid om een amendement in te dienen. Nou, daar gaan we 

over stemmen en dan voor of tegen. Maar volgens mij is het niet handig dat dit soort zaken opgehouden 

worden. Dus dat gezegd hebbende en ook de tabel die is toegezegd door de wethouder waarin we nog goed 



kunnen kijken: wat is er nou precies veranderd in de verordening? Ik denk dat dat voor de VVD voldoende is 

om tijdens de raad hier een besluit over te nemen. 

De voorzitter: Een ogenblik. We hebben nog de heer Visser van de ChristenUnie. 

De heer Visser: Ja, ik denk dat de VVD wel een punt heeft met die juridische risico. Maar ja, wij wachten echt 

dat vergelijkingsoverzicht af. Waarschijnlijk komen we met een amendement in ieder geval over de 

mantelzorg en misschien over die 85%, maar dat is even afwachten op de verklaring. Ik zit nog wel met één 

ding wat ik net vergeten ben, dat is de ondersteuner vanuit het sociale netwerk. Stel je hebt iemand uit je 

omgeving die beroepsmatig een zorgverlener is en die wil jij inzetten vanuit het PGB, ook daar hebben we de 

vorige keer vrij uitgebreid over gepraat. Ik heb het idee dat het in de verordening wel goed staat, namelijk van 

als iemand zo, gewoon een professional is dan mag je ook professioneel worden betaald. Als je echter kijkt in 

de toelichting dan staat daar precies het tegenovergestelde. Daar staat er: deze persoon wordt in eerste 

instantie niet aangemerkt als een beroepskracht, maar als deze persoon het beste de beroepsmatig 

ondersteuning kan bieden, kan er toch een passend regulier Persoonsgebonden Budget worden verstrekt. 

Oftewel, hij moet eigenlijk nog beter zijn dan andere beroepsmatige krachten. Het staat dus.. Terwijl het 

uitgangspunt in de verordening is als iemand beroepsmatig is krijgt hij gewoon beroepsmatig geld. En dat vind 

ik duidelijker dan wat er in de toelichting staat. En helaas is vaak de toelichting wel leidend voor hoe het wordt 

uitgevoerd. Dus ook op dat punt zou ik echt nog even kritisch willen kijken, misschien kan het zelfs ambtelijk 

worden aangepast. Want ik vind het gewoon een arbeidersloon waard, of het nou  uit je sociale netwerk komt 

of niet. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. De heer Trompetter van de Actiepartij nog. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel. Ik had ook een puntje vergeten met ook een beetje eigenlijk vanuit het 

jaarverslag wat het volgende punt is. Hoe het staat met de ontwikkeling van de onafhankelijke cliënt 

ondersteuning. Of het beperkt blijft tot Adviespunt Zorg en MEE. Wat nu is Adviespunt Zorg wordt genoemd 

en het gaat allemaal geweldig, maar hoe zit het met zelforganisaties en zijn die ook toegankelijk? En hoe zit 

het bijvoorbeeld met zelfstandige die mensen begeleiden? Kunnen die daar ook voor in aanmerking komen 

om wat te doen en kunnen ze die mensen gevraagd worden? 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Nog andere commissieleden voor een tweede termijn? Nee? Dan ga ik naar 

de wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Op dat laatste: ja, mensen kunnen altijd mee. Dat is helder. Dat is geen restrictie. Christen… 

De voorzitter: Ogenblikje. De heer Trompetter, de Actiepartij 

De heer Trompetter: Ja, nee dat is natuurlijk logisch dat mensen altijd mee kunnen, maar het gaat ook om dat 

sommige mensen zeg maar als zelfstandige zich inzetten om zeg maar mensen te ondersteunen met Wmo en 

al dat soort zaken, met Wmo-vragen. En soms ook hele specialistische zaken. En soms komen die mensen niet 

goed, nou ja dat werkt bij MEE bijvoorbeeld niet echt lekker of zo. Dus en het belang van onafhankelijke 

cliëntenondersteuning is de landelijke organisatie met name in de GGZ in de zorg meermaals aangewezen. Dat 

is dus mijn vraag. Ik snap wel dat mensen altijd mee kunnen, maar is het ook een soort PGB-achtig iets zou 

kunnen zijn ervoor. 

De voorzitter: Wethouder Meijs. 



Wethouder Meijs: Dit is een ingewikkelde. Ja, dit is een ingewikkelde, dit wist ik niet. En volgens mij kan jij 

hem beter… Ja, het spijt me. 

Mevrouw … : Ja, cliëntenondersteuning is een algemene voorziening en daarom kan je daar geen PGB voor…, 

in de vorm van een PGB bieden. En we hebben een aantal organisaties gesubsidieerd om onafhankelijke 

cliëntenondersteuning te bieden aan Haarlemmers. 

De heer Trompetter: En dat zijn er nu twee? 

Mevrouw … : Cliëntenondersteuning kan vanuit het wijkteam worden geleverd en er zijn twee organisaties die 

niet deel uitmaken van het sociaal wijkteam die ook onafhankelijke cliëntenondersteuning kunnen bieden. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Ja, waar waren we gebleven? Ja en SP dat ging over de gezinsleden, de omgekeerde toets. 

Ik ben het spoor bijna bijster. 

Mevrouw Özogul: Het ging over de thuiszorg…De ‘…’ 

Wethouder Meijs: O ja, de kamers, dat was het. De logeerkamers of die ook… Dat is natuurlijk een lastige op 

individueel niveau. Kijk, als je een klein huis hebt en één logeerkamer, dan neem je die niet, of dan neem je die 

mee. Dat is natuurlijk geen probleem. Als het een heel groot huis is met meerdere kamers die maar heel af en 

toe gebruikt worden is dat natuurlijk toch een ander, van een andere orde. Maar het is niet zo’n wet die dat 

verbiedt. Maar we gaan daar wel op maat ook weer naar kijken. Dat kan je niet zomaar opnemen om dan het 

hele huis geschrobd te hebben. En er was nog een vraag van de ChristenUnie? 

De heer Visser: Over de professionele ondersteuning uit je sociale netwerk, dus artikel 7.2 en artikel 7.3. 

Wethouder Meijs: Ja, die nemen we ook mee in dat was/wordt lijstje om daar toch een verheldering in te 

hebben. En meer in het algemeen was de vraag van de VVD: kunnen we deze verordening nu wel of niet 

meenemen? Ja wij van het college willen de nieuwe beschikking natuurlijk wel graag meenemen. Dus ja, als u 

daar positief over kunt zijn, graag. Het is natuurlijk altijd een raadsbesluit en u kunt er natuurlijk altijd wat van 

vinden. En amendementen kunnen dan in de raad wel behandeld worden. 

De voorzitter: De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, mijn vraag: wat zijn de juridische consequenties op het moment dat we dit niet 

aannemen? Want dat wordt in de oplegger ook, heeft u ons ook gestuurd, dat er juridische risico’s aan vast 

zitten. Dus dan hoor ik ook graag welke die zijn. 

Wethouder Meijs: Oké. We willen graag die… Voor het beschermd wonen hè? De voorziening voor het 

beschermd wonen daar willen we wel graag voor een beschikking over hebben, want dat hebben we al 

ingekocht. Dus als dat over een langere termijn uitgesteld wordt dan hebben we wel een probleem. Dus daar 

willen we wel graag over ge… 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Nou, ik constateer dat we het genoeg besproken hebben. Nou ja, genoeg. Het 

is nooit genoeg dit onderwerp lijkt wel. Maar er komen nog een heleboel antwoorden richting de commissie. 

Nou, we gaan dit natuurlijk als hamerstuk niet naar de raad brengen neem ik aan? Nou goed, er kan nog van 



alles gebeuren. Ik denk dat het goed is om het in de raad als bespreekpunt dan maar neer te zetten en dat 

afhankelijk van de beantwoording die we nog van het college krijgen over de amendementen et cetera gaat 

indienen en dan kunnen vaststellen. Is dat akkoord? Ja? Dan gaan we nu pauzeren. Ik denk dat we tot 19:30 

uur? 19:35 uur? 19:35 weer terug alstublieft. 

3.    Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden (2) 

De voorzitter: Goed, welkom terug. We gaan beginnen met punt 7, dat is de… Nee, we gaan beginnen met, ik 

geloof dat de wethouder nog een mededeling heeft. Laten we die eerst maar doen. Wethouder Roduner. 

De heer Roduner: Dank u wel voorzitter. Een mededeling over de Stichting Leergeld. Ik heb eerder in deze 

commissie aangegeven dat de Stichting Leergeld de voorzieningen van de fonds Urgente Noden overneemt. 

Dat heeft iets langer geduurd dan gedacht, maar sinds deze week is de Stichting Leergeld in ieder geval weer 

bereikbaar voor ouders. Ook via de landelijke website en de landelijke site is dus overgegaan naar een nieuw 

platform en daardoor is Haarlem Zandvoort toevoegen is wat vertraagd. Maar deze week dus operationeel en 

volgens mij goed te vinden, in ieder geval goed in te vullen, eenvoudig, helder. En er is ook een instructie naar 

de wijkteams en de klantmanagers zodat zij ook kunnen gaan doorverwijzen. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. 

Wethouder Roduner: Voorzitter, excuus… 

De voorzitter: O. ‘…’ 

Wethouder Roduner: En dat was naar aanleiding van de vragen van de heer El Aichi van het CDA die mij daar 

op attendeerde dat het nog niet operationeel was. Maar dat is dus nu het geval. 

7. Zienswijze Begroting 2019 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (FR) 

De voorzitter: Goed, duidelijk. Komen we bij punt 7. De zienswijzebegroting 2019 van het 

werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland Paswerk. De raad wordt via de commissie gevraagd haar gedragen 

zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerpbegroting 2019 van Paswerk. Het college stelt de raad voor 

akkoord te gaan zonder toevoeging van eventuele wensen en bedenkingen. Het is aan de raad te besluiten of 

zij nog wensen en bedenkingen heeft zodat deze aan de zienswijze kunnen worden toegevoegd. Wie mag ik de 

eerste termijn geven? Mevrouw Sterenberg, VVD. 

Mevrouw Sterenberg: Dank u wel, voorzitter. Ja allereerst was het een heel prettig leesbaar stuk zoals we 

eigenlijk de laatste jaren van Paswerk gewend zijn. En daarom ook eigenlijk complimenten aan het bestuur 

maar ook vooral aan de medewerkers van Paswerk, want het is wederom een verbeterde begroting ten 

opzichte van de voorgaande jaren, financieel gezien. Ondanks dat ze steeds minder geld krijgen vanuit het Rijk, 

weten ze toch met elkaar voor elkaar te boksen. En ik, de VVD is daar hartstikke trots op hoe de SWers het, 

nou ja wat uit de cijfers blijkt als je dat vergelijkt met landelijke gegevens en wat zij met elkaar neerzetten, 

daar mogen we daar echt trots op zijn als gemeente. En het is fijn om te zien dat ze ook gewoon optimaal 

worden gesteund in het optimaal inzetten van hun capaciteiten. Dat hebben we vorig jaar ook al gezegd. Ik 

heb ook meteen even de jaarrekening en het sociaal jaarverslag erbij gepakt die bij de ter kennis name-

stukken stond en ook dat was weer prettig leesbaar en complimenten ook daarvoor, hoop ik dat die ook 

worden overgebracht. Wat ons betreft een hamerstuk. Mooi werk. 



De voorzitter: Dank u wel, dat zijn mooie woorden. De heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel. Ja, ook complimenten over het stuk. Het is inderdaad goed leesbaar en 

nog steeds een sluitende begroting ondanks de bezuinigingen. Daarop ik heb wel één vraag: of de wethouder 

het met de Actiepartij eens is dat gezien de meerjarige tekorten die worden voorzien en de verdere 

bezuinigingen, het zaak is om voortvarend aan de slag te gaan met het collectieve participatiebedrijf, inclusief 

het daarin beoogde ‘…’werkgelegenheidsfonds. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel voorzitter. Ook D66 is erg positief. We lezen ook in het stuk dat er hard is 

gewerkt om kosten te verlagen en het verdienvermogen te optimaliseren. Vorige week bleek ook uit landelijke 

berichtgeving dat de rek daarop een gegeven moment ook wel een beetje uit is. Dus we kunnen waarschijnlijk 

ook niet van deze organisatie gaan vragen dat ze nog efficiënter moeten gaan werken. En we horen dus ook, 

of we lezen dus ook dat er structurele tekorten gaan zijn. Dus ik vraag me ook eigenlijk af, de vraag aan de 

wethouder is dan ook: heeft u ook misschien een plan voor de toekomst? Waarop we dat dus wel mogelijk 

kunnen blijven maken. Dus ik hoor dat graag die reactie. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Steyger, GroenLinks. 

Mevrouw Steyger: Ja dank u wel. Wij zien ook dat Paswerk een prachtig document heeft afgeleverd en in de 

pas loopt met de taakstellingen die zij heeft. We maken ons wel zorgen over de groep mensen die in het 

verleden aangewezen was op de begeleiding van Paswerk of het werk wat bij Paswerk mogelijk was. En of we 

op dit moment genoeg inzicht hebben waar die groep mensen, met verschillende ondersteuningsbehoefte, 

gebleven zijn. Of die inderdaad de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en of ze daadwerkelijk ook aan 

het werk zijn? Dus dat is een vraag. En de ander is: ja toch ook wel dat de echte expertise die je nodig hebt om 

mensen te begeleiden met een arbeidsbeperking, ook bij reguliere werkgevers, of die expertise nou ook echt, 

die bij Paswerk aanwezig is, of die nou ook behouden blijft voor Haarlem? Of ja, of dat ook, of daar misschien 

nog wat scherper op kunnen zijn dat dat behouden blijft? In het derde punt is misschien ook voor de 

toekomst, we kunnen de wet niet meer terugdraaien maar ik denk wel dat in zicht komt dat een substantiële 

groep mensen in een vorm van beschermd werk nodig zal blijven hebben of begeleiding, en dat we misschien 

ook andere vormen daarvoor moeten gaan onderzoeken zodat dat in de toekomst mogelijk is. En ook welke 

rol Paswerk daarin kan blijven doen, of dat we misschien nieuwe initiatieven nodig hebben. 

De voorzitter: U heeft een interruptie? 

Mevrouw Zoon: Ik heb een interruptie ja. 

De voorzitter: Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Mevrouw Steyger, u kent de participatiewet neem ik aan? Want dit soort mensen 23 

maanden beschut en beschermd kunnen, ja, binnen Paswerk hun werk kunnen doen. Dat Paswerk ook min of 

meer dan een opleidingstraject aan hun kan verzorgen, zodat ze dan door kunnen groeien naar de 

arbeidsmarkt. Ik hoor u nu zeggen: hoe gaat …, zou dat nog langer kunnen? Hoe ziet u dat dat Paswerk dan die 

rol gaat invullen? Dat die mensen na 23 maanden dan nog een keer opgevangen worden door Paswerk? Of 

worden ze gedetacheerd naar Paswerk? Of hoe ziet u dat? 



De voorzitter: Mevrouw Steyger, GroenLinks. 

Mevrouw Steyger: Ik bedoel dat als je het hebt over experimentele vormen van begeleiding, misschien andere 

vormen van productiewerk of beschermd werk zelf vormgeven, dat Paswerk daar een rol in zou kunnen spelen 

anders dan dat ze nu als opdracht hebben. 

Mevrouw Zoon: Dan is… Voorzitter? 

De voorzitter: Dank u. ‘…’ Ja? 

Mevrouw Zoon: Dan is Paswerk dus op dat moment werkgever van die mensen, dus dan nemen ze ze in 

dienst? 

Mevrouw Steyger: Nou ja, dat was in het verleden zo, dat zal nu niet meer gebeuren. Maar ja, ik kan niet in de 

toekomst kijken. Ik zie wel dat we volgens mij behoefte hebben aan dat soort experimentele vormen van 

begeleid werk en beschut werk en dat ik het jammer zou vinden dat de expertise die erbij Paswerk is, als er 

met dat soort experimenten gaan werken, dat die niet benut zou worden. Dat is de strekking van mijn 

opmerking. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog andere commissieleden? Ja, mijnheer Oomkes, PvdA. 

De heer Oomkes: Dank u wel voorzitter. Wij delen de forse bezorgdheid van het college over de gang van 

zaken bij Paswerk, alsmede begeleiding van de begroting van 2019. Kenmerkend vinden wij de alinea die in de 

stukken staat als rechtmatigheid van inkoop en aanbeveling vraagt acuut actie. Veel van de bevindingen van 

het auditteam en van Price Waterhouse Cooper ten aanzien van de onrechtmatigheid van de aanbestedingen 

hebben betrekking op de inhuur van derden. Deze regelgeving is halverwege 2016 gewijzigd en aangescherpt. 

Het college erkent dat dat moet doorontwikkelen en dit is inmiddels in gang gezet. De organisatie neemt de 

aanbeveling van Price Waterhouse Cooper over en zal in 2018 het aanbestedingsproces binnen de organisatie 

aanscherpen en de kennis en bewustzijn van hun medewerkers verbeteren. Dat is nogal wat. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Dank u wel. Ik heb ook Paswerk gezien als inderdaad een goeie partner van de Spaarnelanden 

en als ik dan bij de risico’s kijk zie ik dat één van de risico’s genoemd wordt: de onderhoudskosten van alle 

panden die ze nu hebben. Ik neem ook daar in Heemstede. Mijn vraag aan het college is: is er niet over 

nagedacht om die verregaande samenwerking met Spaarnelanden ook gewoon fysiek te realiseren, dus dat 

Paswerk misschien qua gebouwen dan ook intrek neemt bij de gebouwen van Spaarnelanden? Dat zou 

misschien een van de risico’s wegnemen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie, mevrouw Sterenberg, VVD. 

Mevrouw Sterenberg: Ja, ik wil eigenlijk voorkomen dat we die discussie hier nu gaan voeren, want die 

discussie hebben we gevoerd dat Paswerk op zoek zou gaan naar andere ruimte, maar dat is eerst op de lange 

baan geschoven vanwege de bedrijfsvoering en hoe ze zo optimaal mogelijk zouden kunnen begroten. Dus. 

De voorzitter: Oké, dank voor uw uitleg. 



Mevrouw Zoon: Oké, maar het staat hier wel als risico nog steeds benoemd en daar haak ik dan op in. En 

verder denk ik dat er één risico opgelost is en dat zijn de politieke ontwikkelingen. Ik denk dat die uit deze 

geschrapt kan worden want ik neem aan dat er in dit politieke landschap deze risico niet meer van toepassing 

zal zijn. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen? Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 

Mevrouw Stroo: Ja, dank u voorzitter. Het is een hele informatief stuk. Ook wat de verschillende units doen en 

hoeveel mensen er werkzaam zijn en wat de omzet is, dus we… Wat me wel is opgevallen van, dat ze van 

755,6 fte naar 684 fte zijn gegaan, dat scheelt 71,2 en… in 2017 naar 2018. En hoe kunnen we dit duiden? Dat 

is mijn vraag. 

De voorzitter: Dank u wel. Wie nog meer? Mevrouw Hoek, OPH. 

Mevrouw Hoek: Dank u wel, voorzitter. OP Haarlem is van mening dat de bedrijfsvoering duidelijk wordt 

aangestuurd en dat er wordt gestreefd naar het halen van de stevige targets die er zijn. Het is voor Paswerk 

wel van groot belang dat de economische hoogconjunctuur nog een aantal jaren aanhoudt. Complimenten 

van OP Haarlem voor het management en alle medewerkers van Paswerk. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Dank u wel, voorzitter. In de stukken is te lezen dat er vanaf 2021 nog steeds sprake van een 

oplopende tekort op de WSW dat met andere middelen gedekt gaat worden. Ik wil graag van de wethouder 

weten: welke middelen? Waar haalt u die middelen vandaan na 2021? Dezelfde vraag van mevrouw Stroo, die 

71,2 fte’s, zijn deze fte’s aan een baan geholpen? Of zijn ze in de bijstand beland? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul-Özen: Ja, ook de complimenten van de SP. Paswerk heeft in ieder geval financiële winst 

behaald door personele ambtelijke organisatie omlaag te brengen. Wij willen wel meegeven dat van op heden 

waarschijnlijk echt het, de laag bereikt is zeg maar, en dat je niet meer minder kan, want dan zou het gevaar 

kunnen zijn dat de begeleiding van de WSW-ers en anderen in het geding zou kunnen komen. Daar zou ik 

graag iets over willen weten. En wethouder Joyce Langenacker heeft ons ooit beloofd op onze vraag om 

mensen van de Wajong die aan het werk moeten, om ze drie maanden eerst bij Paswerk proef te laten 

draaien. Dat zou ze gaan onderzoeken en daarop terugkomen, daar hebben we niks meer van gehoord. En we 

zouden graag willen weten wat de stand daarvan is. En ook van het collectieve participatiebedrijf, wat ik bij de 

jaarrekening van de gemeente heb gelezen, hoe de stand daarvan is? Wellicht dat die twee met elkaar te 

maken hebben. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Zijn er nog andere commissieleden? Nee, dan gaan we naar de wethouder 

Roduner. 

Wethouder Roduner: Dank u wel, voorzitter. En ook de commissie dank voor de complimenten richting 

Paswerk. Die zijn denk ik terecht en die zal ik ook zeker overbrengen, zoals de VVD dat vraagt. Maar dat zal ik 

dan denk ik ook doen namens de gehele commissie. We zitten inderdaad volgens mij wel op een punt dat de 

rek er wel een beetje uit is. Nou, door natuurlijk verloop; overlijden bijvoorbeeld, verhuizen, daalt de… En dus 

dat aan de ene kant, uitstroom en een stop aan de instroom, daalt de gewone bezetting bij Paswerk. Ja, vaste 



kosten zoals huisvesting zijn niet onmiddellijk verkleind. Maar we hebben wel onderzoek naar gedaan, naar de 

huisvesting ook, maar we hebben inderdaad besloten de komende vijf jaar nog even te blijven zitten waar we 

zitten. Een aantal andere maatregelen nemen om ruimte aan derden te verhuren en dan over een paar jaar 

weer verder te kijken: wat zijn de echte strategische keuzes die we willen maken met de huisvestingslocatie? 

Dat ten aanzienlijk van volgens mij fte, de samenwerking. Ja, hoe nu verder? Dat is denk ik de spannende 

vraag. Een vraag waar we hier in de commissie ook al eerder over hebben gesproken. Namelijk dat we willen 

inzetten op het vormgeven van een participatiebedrijf. Een participatiebedrijf waarin Paswerk ook onderdeel 

is, waarvan de onderdelen van Paswerk ook mee kunnen, juist met het behoud van expertise, ook met het 

behoud van werkgelegenheid. We zitten gewoon nog jaren met een SW-bedrijf waar we trots op zijn en die 

we goed willen vormgeven. Maar we merken ook dat, nou ja, ik ga het hele verhaal van participatiebedrijf 

misschien even over doen. Maar dat die schaal te klein wordt. We kijken dus ook naar het toevoegen van een 

schaal, bijvoorbeeld Wajongers die dan een tijdje kunnen meelopen bij Paswerk om daar werkervaring op te 

doen. En dat hele gebeuren, ook in samenspel met de stad, noemen we het participatiebedrijf. Hebben we 

eerder over gesproken, daar zullen we zeker ook nog een keer over komen te spreken in deze commissie. 

Want daar loopt nu een verkenning naar. Dus op die manier proberen we de toekomst voor Spaarne.., voor 

Paswerk ook vorm te geven, te borgen. Deels ook ter dekking van de tekorten die we zien, die we ook nog niet 

opgelost hebben. Ik wil daarbij wel zeggen: de tekorten, ze worden soms in het begroting wat negatiever 

geschetst dan ze in de werkelijkheid uiteindelijk zich voordoen. Dat heeft ook te maken met de 

begrotingssystematiek. Er is bijvoorbeeld met een meicirculaire geweest vanuit het Rijk wat indexatie heeft 

opgeleverd, wat uiteindelijk ook weer zal leiden dat het tekort wat we nu presteren in de begroting 

uiteindelijk in werkelijkheid weer wat lager zal zijn. Dat heeft gewoon te maken met de begrotingssystematiek, 

het feit dat we al heel snel een begroting van Paswerk moeten aanleveren terwijl we dan eigenlijk ook nog 

wachten op informatie uit het Rijk. En wat we tot nog toe steeds gedaan hebben is die tekorten die zich voor 

zouden doen hebben we gedekt, die bleken kleiner te zijn en het overschot hebben we weer door kunnen 

schuiven zoals u nu kunt zien naar 2020. En ik verwacht dat we uiteindelijk ook wel weer 2021 op deze manier 

kunnen oplossen. Maar we moeten ook inderdaad kijken in dat participatiebedrijf hoe we het uiteindelijk toch 

efficiënter en doelmatiger kunnen blijven doen, zodat die tekorten toch beheersbaar blijven. Volgens mij heb 

ik daarmee de vragen beantwoord 

De voorzitter: Volgens mij ook. Zijn er nog commissieleden met een tweede termijn? De heer Oomkes, PvdA. 

De heer Oomkes: Zou u iets kunnen zeggen over de gewenste schaal van het bedrijf? Want je ziet dat je aan 

het downsizen bent, maar misschien is een oplossing ook wel te vinden in het vergroten van het bedrijf en het 

vinden van nieuwe partners bij het opzetten van het bedrijf. 

Wethouder Roduner: Ja, ik denk dat de huidige schaal wel zo efficiënt is ongeveer als het is. Als je ziet gewoon 

de hoeveelheid begeleiders per SW-er, dat is het wel. Daar kunnen we denk ik niet heel veel nog verder in 

verbeteren. En ik denk juist dat participatiebedrijf moet een kans zijn om mensen die nu bij ons in de bijstand 

zitten, dat is een behoorlijk grote groep, daar toch weer de eerste stapjes kunnen doen op het gebied van 

werkervaring. En op die manier zouden we wat schaal kunnen toevoegen aan het bedrijf ter compensatie van 

de schaal die eigenlijk door natuurlijk verloop steeds kleiner wordt. Dus dat zou denk ik de uitdaging zijn om 

uiteindelijk toch dat optimum te vinden. Dus in combinatie van SW-ers en andere mensen die daar ook 

werkervaring opdoen, om uiteindelijk zo de bedrijfsvoering zo gezond mogelijk te houden. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 



Mevrouw Stroo: Ik heb nog een vraag. Is er voldoende plek voor de mensen die daar willen werken? Of, dus 

mensen die daar graag op de sociale werkplaats werkzaam zijn of bij Paswerk willen werken, kan dat dan ook? 

Of moeten ze dan bijvoorbeeld op een wachtlijst, of ik weet niet hoe dat werkt? 

De voorzitter: De wethouder. 

De heer Roduner: Nee, die plek is er niet want instroom is afgesneden door het Rijk. Dus deze vorm van 

beschut werk daar is geen nieuwe instroom meer van. Mensen mogen daar niet meer komen. Dus dat 

betekent dat het inderdaad een constructie is waar we alleen te maken hebben met instroom maar geen 

nieuwe instroom meer mogelijk is. 

De voorzitter: Goed. Nou, iedereen is aan het woord geweest. Dan wil ik voorstellen om het als hamerstuk 

naar de raad ‘…’, als de commissie het ermee eens is? Ja? En dan kunnen we de complimenten ook 

overbrengen naar Paswerk. Dat was dat punt. 

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

De voorzitter: Dan kunnen we nu even over gaan naar… We hebben een inspreker vandaag en dat is de heer 

De Bruin. U zit daar achter, ja. Even kijken hoor. Ja, de heer De Bruin gaat inspreken over het dak- en 

thuislozenbeleid zoals ik het hier lees, naar aanleiding van die aankoop, of vermeende aankoop van de 

boerderij bij de Nieuweweg. Krijgt 3 minuten de tijd, u mag daar inspreken. Het wordt opgenomen, beeld en 

geluid, u bent het er mee eens? Anders kunnen we het beeld nog uitzetten. 

De heer De Bruin: Oké, ja nee, ben ik mee eens. 

De voorzitter: Ja, ja, ja, prima. Oké, gaat uw gang. 3 minuten de tijd krijgt u. 

De heer De Bruin: Ja. Nou, mijn naam is Henk de Bruin, ik ben bewoner van de Nieuweweg en de naaste 

bewoner van de locatie waar, nou ja, de woonboerderij staat. Wij zijn ons eigenlijk vorige week een beetje 

wezenloos geschrokken dat er via, hoe heet het, Misja Koeman het bericht kregen dat op de raadsvergadering 

op de agenda op een gegeven moment stond vermeld: aankoop Nieuweweg nummer 2 ten behoeve van 

Domus Plus. Nou, we zijn gaan kijken, Domus Plus, wie zijn dat? Dat zijn mensen die, mensen met een ex-… 

Een verslaafde situatie. Mensen met een laag IQ. Dat is eventjes wat we gezien hebben eigenlijk op de 

website. We begrijpen natuurlijk dat die mensen een locatie, dat er een onderkomen moet gevonden moet 

worden. Ik heb begrepen dat u er al lang mee bezig bent en dat er al verschillende wijken zijn gepasseerd en 

waar, nou ja veel opstand is geweest. Wij wonen in een relatief hele kleine straat, een hele donkere straat. 

Een straat met 10 inwoners, zeer agrarisch, nog met een veeboer. Het Reinaldapark eromheen. Eigenlijk een 

locatie die naar onze mening niet geschikt is om hier deze mensen te huisvesten. Er is praktisch geen 

verlichting, ik heb u ook uitgenodigd: kom ‘s avonds eens een keer kijken naar deze omgeving. En de mensen 

voelen zich zeer onveilig. Ook hebben de mensen van de wijkraad Zuiderpolder en Parkwijk zich aangesloten. 

En Bernard Felix heb ik daarover gesproken en daar heb ik veel gesprekken mee gehad. Die is er vanavond niet 

bij, want die zit in Portugal en komt morgen terug. En nou ja, daar zullen we samen verder een plan de 

campagne maken. 

De voorzitter: U heeft nog een halve minuut… 

De heer De Bruin: Wat zegt u? 



De voorzitter: U heeft nog een halve minuut. 

De heer De Bruin: O, is het? Gaat dat zo snel? 

De voorzitter: Ja ja, dat gaat zo snel, het is een spannend verhaal. 

De heer De Bruin: In ieder geval, wij zijn, ik heb het allemaal, we hebben dat allemaal op papier gezet. We 

voelen ons niet veilig. De bewoners die hebben al gezegd: we gaan samen een makelaar inschakelen, of twee 

makelaars, om onze waarden van de panden te taxeren. En ja, als het zo nodig is, en de waarde van de panden 

gaat aannemelijk naar beneden, dan komt er ook een claim naar de gemeente toe. Ik ben huurder, ja en mijn 

leefgenot wordt ook beperkt. Ik heb kleine kinderen, kleinkinderen rondlopen en dergelijke. Nou, wij hebben 

nu onze deuren open maar die moeten we dan dicht doen. Nou ja, dat is een klein beetje het verhaal. Ik heb 

het voor de rest allemaal opgeschreven, ik zal het u toesturen. En ja, ik nodig u van harte uit om ’s avonds, u 

mag een borreltje komen drinken om 23:00 uur en dan kunt u zien hoe de locatie eruit ziet. Dat is mijn 

verhaal. 

De voorzitter: Dank u wel voor het inspreken. De commissieleden kunnen een vraag nog stellen aan de heer 

De Bruin indien gewenst. Ik zie dat mevrouw Sterenberg van de VVD een vraag heeft. 

Mevrouw Sterenberg: Ja, ik heb een vraag om even uw situatieschets helder te krijgen. Is het zo dat de 

inwoners zich nu ook al onveilig voelen? Want u geeft aan dat het er donker is en dat mensen zich onveilig 

voelen. Is dat nu al of denken de bewoners dat ze zich onveilig gaan voelen wanneer de bewoners daar 

komen? Of is er nu al een onveilige situatie en wilt u eigenlijk sowieso dat de boel daar verlicht wordt? 

De heer De Bruin: Nou, dat laatste is het geval. Wij voelen er ons nu zeer veilig. Want zoals ik u zei, we hebben 

de deur gewoon open staan en we laten allemaal de hondjes uit en, enzovoort. Maar ik woon, hoe heet het, 

voor een bronsgieterij. Een zeer aantrekkelijke locatie waar op een gegeven moment materiaal verzameld kan 

worden om, als men geld nodig heeft, dat men dat kan weggeven. Er is recentelijk bij ons een tankstation, 

daar is een Spar gekomen. Men kan naar boven lopen, men kan daar op een gegeven moment naast 

levensmiddelen ook drank krijgen. Er zou een tunneltje gebouwd worden eventjes voor de, hoe heet het, bij 

de Schipholweg voor de kinderen van Schalkwijk naar het centrum. Er rijden erg veel kinderen. Ja, wij zijn van 

mening dat het voor ons erg onveilig gaat worden. 

De voorzitter: Nog een aanvullende vraag. Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Ja, ‘…’ denkt u dan dat er gewoon eigenlijk in Haarlem geen ruimte zou zijn voor zo’n 

oplossing? Want de argumenten die u noemt die bevinden zich volgens mij in iedere wijk. Dus dan zou dat 

voor iedere Haarlemmer gelden. Dus pleit u er eigenlijk voor om dat hier niet toe te passen? Of zegt u: niet bij 

ons deur. 

De heer De Bruin: Nou, niet op onze locatie. U hebt, tenminste ik heb vernomen dat u al diverse en al lange 

tijd bezig bent om geschikte locatie te vinden. Ook in de Boerhaavewijk, enzovoort. En wij menen, wij willen 

ook meedenken als Nieuweweg en wijkraad Zuiderpolder Parkwijk om te zoeken naar een oplossing. Wat er 

moet natuurlijk een locatie gevonden worden. Wij denken zelf dat bijvoorbeeld in het begin van de 

Waarderpolder, dat daar een betere mogelijkheid is. A, rijden er beveiligingsbedrijven rond. Ontlast politie en 

handhaving. En daar hebben de mensen ook geen last van, ja wat de mensen daar gaan uitspoken. 



De voorzitter: Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem, heeft nog een vraag. 

Mevrouw Zoon: Ik had een vraag aan u. De boerderij staat te koop? 

De heer De Bruin: Ja.  

Mevrouw Zoon: Weet u ook of er nog andere kopers zijn? Of is dat uitgesloten dat iemand de boerderij kan 

kopen behalve de gemeente? 

De heer De Bruin: Nou, wij hebben het gevoel, en ik heb de makelaar, makelaar Schep gesproken. Ik heb 

regelmatig contact met de erfgenamen. Er is het gevoel dat er op een gegeven moment op de een of andere 

manier de verkoop een beetje getraineerd wordt. Serieuze gegadigden die daar op een gegeven moment 

plannen hadden om eigenlijk toch iets het gebied agrarisch te houden, deels agrarisch met paarden en 

dergelijke, zijn naar de gemeente gegaan, hebben gevraagd: kunnen wij daar een stukje aan de woning aan 

bouwen? Want de woning heeft maar een oppervlakte van 156 m² en totaal is het 7000 m². Continu is gezegd, 

en dat heeft de makelaar me bevestigd, dat het gebied moet agrarisch blijven. En waarom dan nu opeens hier 

een locatie voor woonplus? Mag de gemeente dan wel de bestemming wijzigen? Dat vinden wij eigenlijk een 

beetje een heel raar verhaal. En er zijn momenteel 28 mensen die staan… 

De voorzitter: Mijnheer De Bruin? Sorry hoor dat ik even interrumpeer. De wethouder heeft hier ook al een 

mededelingen over gedaan, over die hele procedure. Het is een ver, een voorgenomen aankoop van de 

boerderij en natuurlijk het bestemmingsplan moet ook nog allemaal nog veranderd, aangepast worden. Want 

het heeft inderdaad een agrarisch bestemming geloof ik nu? Dus in die zin is het eigenlijk nog helemaal open. 

Er is nog niets gekocht, het is alleen een voorgenomen besluit om het aan te kopen. Voor zover ik weet. 

Mevrouw Zoon: Voorzitter, maar het is toch bijzonder dat als ik vraag: zijn er meerdere kopers? Dat daar toch 

wel wat problemen zijn om inderdaad wat aan te bouwen of die verkoop soepel te laten verlopen. 

De voorzitter: We gaan er hier even geen discussie over houden. Als u daar nog iets over wil vragen aan de 

wethouder, want u kunt het niet aan mij vragen, maar aan de wethouder vragen, dan zult u dat even in de 

rondvraag zo meteen eventueel moeten doen. Ja? Mevrouw Steyger, GroenLinks. 

Mevrouw Steyger: Dank u wel. Mijn vraag is: zijn er met u of met uw buren gesprekken geweest zodat u… U 

heeft laten zien van wat voor problematiek die mensen volgens u hebben. Maar is de begeleider, zijn die bij u 

geweest daarover? Of hoe bent u aan die informatie gekomen? Bent u daar bij betrokken? 

De heer De Bruin: Nou ja, in eerste instantie hebben we natuurlijk gekeken op internet. Naar het Leger des 

Heils. We hebben ook mensen die in de verslavingszorg hebben gewerkt. Wij hebben een vergadering gehad 

met alle bewoners. Ik heb Wethouder Botter ook gebeld hierover. Die gaf mij aan: ja, als het aan mij ligt komt 

het er. We hebben zes handhavers aangenomen. Dat was denk ik een beetje cynisch bedoeld, want dat was 

voor de hele stad. Maar goed, wij hebben daar gesprekken met elkaar over. En eigenlijk continu. 

Mevrouw Steyger: Ja, maar dus niet met het Leger des Heils bedoel ik, als partner? 

De heer De Bruin: Nee, nee, niet met het Leger des Heils. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Mevrouw Klazes, GroenLinks. 



Mevrouw Klazes: Dank u wel voorzitter. Welkom mijnheer De Bruin. Een korte vraag waarvan ik denk dat ik 

het antwoord wel weet, maar ik ga hem toch even stellen. Het perceel zegt u is 7000 m², het hele perceel hè? 

Is er ergens op die 7000 m² een locatie voor Domus waar u wel vrede mee zou kunnen hebben, anders dan op 

de locatie van de woonboerderij? 

De heer De Bruin: Nee. 

Mevrouw Klazes: Dat dacht ik al, oké. Ik heb hem toch gesteld. Dank u wel. 

De voorzitter: Nou, dat is kort maar krachtig. Heel goed. De heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Ja dank u wel. Mijnheer De Bruin, als het er nou toch zou komen, zou u dan wat zien in 

een soort veiligheidsoverleg voor de regio? Want ik werk zelf ook zeg maar in de zorg en ik kan me voorstellen 

dat zeg maar deze mensen die in Domus Plus gaan wonen ook gewoon veel binnen zitten, daar is ook 

beveiliging op en ze zijn niet op straat. Maar zou u daar dan wat in zien? Een overleg waarin alle knelpunten 

regelmatig worden behandeld? 

De heer De Bruin: Nee, daar zal ik niets in zien. Mede, want u zegt: ze zitten vast, want dan zou het een soort 

gevangenis zijn. Ik neem aan dat de mensen af en toe naar buiten mogen. We hebben, het is een heel sociaal 

gebied waar op dit moment, A; door de bewoners van het Reinaldapark heel veel gebruik van gemaakt wordt, 

begeleiders die daar met een dubbele fiets met de mensen of de rolstoelen over gaan. Het is een jog-gebied, 

het is een hondenuitlaat gebied, schoolgaande kinderen die daar ‘s morgens en ‘s avonds veelvuldig over 

fietsen, ook door het Reinaldapark. En als ik binnen mijn eigen gezin kijk, mijn vrouw fiets veel, als die ‘s 

avonds door het Reinaldapark moet gaan wat ze nu veilig vind, ze zegt: ik durf het niet meer. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog een aanvullende, ja? De heer Trompetter. 

De heer Trompetter: Nog een aanvullende vraag. Maar waar bent u dan precies bang voor? Ik bedoel, ik werk 

met de doelgroep maar ik voel die angst zelf niet. 

De heer De Bruin: Nou, waar zijn we bang voor? Als deze mensen op een gegeven moment gewoon vrij rond 

lopen en ‘s avonds de vrijheid hebben, wat kan er dan gebeuren in het park? In het Reinaldapark? Donker, ik 

kan van alles bedenken. 

De voorzitter: We moeten doorgaan. De zorg is duidelijk. 

De heer De Bruin: Dus: nee. Wij zeggen: nee. 

De voorzitter: Ik snap het. Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul-Özen: Ja, het verhaal over de bestemming, dat begrijp ik. Ik heb een vraag aan u. U zei, ik wil 

wel meedenken en meekijken, ze moeten allemaal wel een plek hebben. 

De heer De Bruin: Ja. 

Mevrouw Özogul: Is het misschien een optie dat u met de doelgroep of in ieder geval met de organisatie in 

gesprek gaat met de gemeente om te kijken: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het er wel komt waar wij vrede 

mee hebben. Of zegt u bij voorbaat al: dit is niet de plek. 



De heer De Bruin: Dit is niet de plek. We willen wel als straat en als Nieuweweg en wijkraad Zuiderpolder 

Parkwijk, willen we met u meedenken en praten: wat zou wel geschikt zijn? Want van de week is er op een 

gegeven moment een gesprek geweest: ja, maar in de Waarderpolder kunnen we op een gegeven moment de 

bestemming niet wijzigen. Maar waarom bij ons wel als in eerste instantie tegen de kopers wordt gezegd: het 

moet agrarisch blijven. En waarom krijgt, mag de gemeente dan wel de woonbestemming of de bestemming 

wijzigen? Dat vinden we eigenlijk een beetje raar. 

De voorzitter: Ja goed, u kunt daar zo… Er wordt u aangeboden volgens mij om in gesprek te gaan met alle 

organisaties en met de gemeente. De heer Yerden, PvdA. Komt nog. 

De heer Yerden: Nou, die vraag wordt er gesteld maar ik wil het toch even een vraag stellen. Stel u voor als het 

doorgaat, en we hebben het wel meestal over de negatieve kant van het verhaal gehoord. Maar als het 

doorgaat, wat kunnen we samen doen? En de gemeente heeft ook wel die vraag gesteld. En hoe kunnen we 

wel, nou ja, zover krijgen dat iedereen tevreden is? 

De heer De Bruin: Nou, ik denk dat wij niet zullen doorgaan, dat wij doorgaan tot de Raad van State. We 

hebben als bewoners al gezegd: we gaan met elkaar een pot vormen voor een advocaat en wij zullen naar het 

zo lang mogelijk, want wij willen gewoon dit niet. De waarde van de woningen gaat naar beneden doet toe als 

dit er komt. De gemeente krijgt daarover claims. De gemeente zal op een gegeven moment verlichting moeten 

gaan aanbrengen. De bewoners willen beveiliging, ik meen dat er nog een subsidiepot is waar we een deel van 

de subsidie kunnen krijgen. Dus ja, wij zullen op al die dingen aanspraak gaan maken. Maar wij zullen 

doorgaan tot het uiterste. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Ik denk dat we tot een afronding moeten gaan komen want het loopt al 

behoorlijk uit weer. De laatste vraag voor de heer Van den Raadt, Trots Haarlem. 

De heer Van den Raadt: Ja, laatste vraag. Mijnheer de Bruin, u heeft gezegd: u kunt langskomen ook om 23.00 

uur een borreltje drinken. Geldt dat vandaag ook al? Want dan kom ik graag langs. 

De heer De Bruin: Nou, graag. Welkom. Nieuweweg nummer 4. 

De voorzitter: Oké, dank u wel de heer De Bruin voor uw toelichting en inspreken. U mag uw microfoon 

uitzetten. 

9. 9.1 20.15 uur Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2017 (College) 

9.2 Vaststelling reactie college op accountantsverslag 

9.3 RKC onderzoek jaarstukken 2017 - Stokje overnemen 

De voorzitter: Dan gaan wij door met het laatste ter adviseringstuk en dat is de vaststelling van het jaarverslag 

en jaarrekening 2017. De agendapunten 9.1 tot en met 9.3 worden integraal besproken. En wellicht ten 

overvloede, deze commissie gaat over de programmanummers 1,2 en 3. Aan wie kan ik het woord geven? Oh 

sorry… Ja, nou ja. Mevrouw Schneiders die schuift zo meteen aan en die gaat nog een toelichting geven over 

het RKC. Goed, wie kan ik het woord geven? De heer Trompetter, Actiepartij. 

De voorzitter: Doet ie het? Oké. Mevrouw Schneider gaat als voorzitter van de rekenkamercommissie even 

een toelichting eerst geven en dan gaan we het punt behandelen. Mevrouw Schneiders, gaat uw gang. 



Mevrouw Schneiders: Gaat het zo goed genoeg? Ja, dank. De rekenkamercommissie die wil heel graag even 

een korte toelichting geven, ook om erop te wijzen dat de rekenkamercommissie bestaat en dat hij ten 

dienste is van de raad omdat wij dingen onderzoeken waar u misschien behoefte aan hebt. Maar het 

jaarverslag is een van die dingen die we tot nu toe hebben onderzocht. Een van de adviseurs van de Raad is de 

rekenkamercommissies, de ander is natuurlijk de accountant. De accountant heeft een aantal kritische 

opmerkingen gemaakt over het rapport en die moeten we natuurlijk allemaal zeer ter harte nemen en vooral 

zover ze uw portefeuille aangaan en dit domein aangaan. Tenminste in deze commissie en de andere 

commissies voor hun domein. De rekenkamercommissie zelf heeft ook een aantal aanbevelingen gedaan. En 

het lijkt ons in ieder geval ook belangrijk dat we daar met z’n allen goed op letten, dat we die aanbevelingen 

met z’n allen checken, kijken of het bestuur of het college daar iets mee gaat doen zodat de volgende keer die 

aanbevelingen zijn nagekomen. En het belangrijke daarvan is dat we willen kunnen onderscheiden wat 

structurele en niet structurele, dus eenmalig uitgaven zijn zodat we beter kunnen zien wat voor 

manoeuvreerruimte we hebben als raad. En waar we willen deze komende periode nogal wat geld uitgeven, 

tenminste dat staat in het collegeakkoord. Dan moeten we ook wel… Coalitieakkoord. Dan moeten we ook wel 

weten waar we dat aan uit kunnen geven. Dus dan is het natuurlijk heel belangrijk om een beetje te weten 

waar die ruimte zit. Dus dat zouden we graag willen, dat het, wil de rekenkamercommissie adviseert u dus om 

over te nemen dat we graag willen dat het college aangeeft waar die ruimte precies zit. En ander wat 

belangrijk is, is dat er zijn een aantal indicatoren gemaakt, landelijke indicatoren, 39 en die staan ook in een 

lijstje in het rekenkamerrapport wat hoort bij het jaarverslag. En dat zijn indicatoren waarvan het heel 

belangrijk, waardoor we kunnen toetsen. Indicatoren waardoor we kunnen toetsen aan andere gemeenten en 

aan onszelf als we tenminste iets hebben waaraan we kunnen toetsen. Dus we vinden het belangrijk dat het 

college gaat proberen om die indicatoren, om daar een, nou ja iets op te zetten, een nulmeting of een meting 

op te doen zodat wij ook volgend jaar kunnen zien in hoeverre die indicator gehaald is, zodat we wat meer 

houvast hebben bij het beoordelen van het jaarverslag. Want het jaarverslag is natuurlijk een heel dik rapport 

van 500 bladzijden wat we vast niet allemaal helemaal kunnen doorgronden en kunnen lezen. En we willen als 

rekenkamercommissie dus proberen om door dit soort handvatten te geven u te helpen allemaal om het wel 

te kunnen lezen en in ieder geval voor dit domein te kunnen, er mee te kunnen werken. Dat wilde ik nog 

aangeven. Nog een andere opmerking maar die doet niet heel erg voor Samenleving is die niet heel erg aan de 

orde, dat is dat wij ermee ophouden en dat we daarom dit rapport ‘Het Stokje Overdragen’ hebben genoemd 

omdat we vinden dat er, het niet meer aan de rekenkamercommissie moet blijven om de jaarcijfers te 

controleren maar dat daar een rekeningencommissie voor zou moeten komen. Maar daar komen we nog een 

keer op terug. Dus we hopen op enig moment dat er een advies aan de raad komt er over, maar dat komt 

later. 

De voorzitter: Ja, dank u wel. Ik weet niet of er nog mensen zijn die hier nog vragen hebben aan mevrouw 

Schneiders? Volgens mij was het wel redelijk duidelijk. Ja? Dan gaan we beginnen met de jaarrekening te 

behandelen. Is er iemand die wil aftrappen? Mevrouw Sterenberg, VVD. 

Mevrouw Sterenberg: Als niemand zich opoffert. Nou, ik kan iedereen geruststellen denk ik, want wat ons 

betreft gaan we hier geen algemene beschouwingen geven. We hebben deze stukken vrij laat ontvangen. Het 

lag dinsdag op de fractiekamers in gedrukte vorm. Zoals gezegd door mevrouw Schneiders van de 

rekenkamercommissie: een enorm pak papier dus heel veel om te doorgronden. En hoewel het RKC-rapport 

heel erg fijn is zul je toch ook gewoon de jaarrekening moeten lezen. Nou, gelukkig nemen we die mee in de 

kadernota, daar komt de jaarrekening terug in de raad. Maar ik heb wel even gekeken naar de bijlage die er 

ook bij zat betreffende het sociaal domein en die even ook naast de inhoud van de jaarrekening gelegd voor 

de, en daar viel één ding mij wel echt op. En dat was in de bijlage over het sociaal domein werd toch nog 



haperig gedaan over het 1Gezin1Plan principe, daar werd toch aangegeven iemand die dat project zou trekken 

die heeft een andere functie gekregen. En het is allemaal wat later opgestart. En in de jaarrekening, ja ik durf 

het bijna niet te zeggen: het woord smiley, daar hebben hier, voor de nieuwe mensen is het nog minder 

beladen, maar voor de mensen die hier al vier jaar zitten of langer die kunnen het woord als de smiley-

discussie begint dan duikt men weg. Want wat is groen en wat is geel? Maar ik was wel verbaasd dat die daar 

dan groen was want het is nog niet op orde. Weet je, het doel, de stip op de horizon die we voor ogen hadden 

van hoe we dit willen omgaan, die is nog niet bereikt. En volgens mij wordt dat een van de grootste 

uitdagingen de komende jaren op dat terrein om te zorgen dat daar dat echt gaat werken. Een van de andere 

uitdagingen zien we ook in de informatievoorziening. Die staat terecht nog wel op rood, het wordt ook vaak 

aangestipt. Is het begrijpbare tekst? Kunnen mensen het echt vinden op de website? De vorige keer had ik een 

discussie met de burgemeester die zei dat de meldpunt stond op de website en ik kon hem nergens vinden. 

Nou, het was mijn werk vroeger om dingen te kunnen zoeken dus of ik ben het helemaal afgeleerd of het is 

echt niet goed vindbaar. En dat brengt mij ook op dat ik eigenlijk deze bijlage vond ik weer heel erg fijn die ook 

bij deze jaarrekening zat. En nu zitten we hier in een commissie met heel veel nieuwe mensen, leuk. Maar ook 

een enorme uitdaging voor iedereen hier in de commissie want dit domein zoals in de jaarrekening te lezen 

valt omvat echt ontiegelijk veel en is ontzettend belangrijk. Toen wij in 2014 startte hadden we natuurlijk de 

decentralisaties en er kwam heel veel op ons af en daarin werden we heel goed ondersteund middels 

kwartaalrapportages. En tot aan het eind van de vorige periode heb ik in ieder geval verzocht en nog een paar 

mensen: goh, dat is wel zo fijn, kunnen die niet toch gecontinueerd worden? Omdat het zo’n groot terrein is 

deze commissie en je niet altijd overal actief op kan letten, maar het wel heel erg fijn is als dat wel wordt 

gedaan en je eens in de zoveel tijd die rapportage kan lezen en echt kan kijken of de punten die je belangrijk 

vindt echt worden bereikt, of de klachten omlaag gaan, of de mensen aan het werk zijn die aan het werk 

moeten zijn. Dus eigenlijk wil ik een beetje een beroep doen, en ik hoop eigenlijk gesteund, of we dat toch 

niet… Het mag gewoon dezelfde vorm hebben. Het lijkt dus op die notitie uit de bijlage, om dat toch te 

continueren. En tot slot doet het mij persoonlijk heel erg goed dat de vrouwenopvang op groen staat, ook 

voor de nieuwe mensen; daar is de vorige periode heel erg veel om te doen geweest. En het is toch, nou ja 

dankbaar werk dat je dan ziet dat wat we hier doen in de commissie er echt toe doet omdat dingen van 

dieprood ook gewoon naar groen kunnen gaan. Dankzij de inzet die hier wordt gepleegd. 

De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage en uw fijne uitleg voor de commissie. De heer Trompetter, 

Actiepartij 

De heer Trompetter: Dank u wel. Ja, het is inderdaad een heel verhaal. Een vraag eigenlijk over beschermd 

wonen. Er is € 900.000, 9 ton is niet besteed, er is een wachtlijst. En de vraag is toch wel: of die nog 

gereserveerd is of hoe dat dan verder zit? En onze fractie kan voor de rest van harte instemmen met de 

aanbeveling van de rekenkamercommissie. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog iemand? Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel voorzitter. Ik, de intentie van de rekenkamercommissie en zowel de oproep 

van de VVD gaat eigenlijk om het meer en beter inzichtelijk maken voor de raad wat er dan allemaal gebeurt 

gedurende het jaar. Dus ik steun eigenlijk beide verzoeken. En dan is het even aan het college om te bepalen 

hoe ze ons dan beter gaan inlichten. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Klazes. GroenLinks. 



Mevrouw Klazes: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou willen dat ik kon zeggen: ja inderdaad, dat was ons ook 

opgevallen van die 1Gezin1Plan. Is niet waar. Maar nu ik dat zo hoor, u heeft in het verleden gelijk dat u dat 

aan de orde stelt. 1Gezin1Plan is eigenlijk de pijler, ik heb het hier al vaker gezegd, onder die hele 

decentralisaties. En als dat niet op orde is dan kan je je afvragen hoe succesvol, maar dat is een hele boute 

uitspraak, of die decentralisatie wat daar nog meer in dat hele veld allemaal niet klopt. Want dit is toch echt 

wel een heel belangrijk punt wat dan kennelijk weer niet gehaald is maar wel een groene smiley krijgt, helaas. 

Wat ons wel was opgevallen verder, dat gaat over Veilig Thuis. Er zijn in het verleden, die samenvoeging van 

die twee organisaties tot Veilig Thuis, daar waren wat opstartproblemen. Het verloop, of in ieder geval het 

ziekteverzuim bij deze organisatie is ons opgevallen is weliswaar teruggedrongen van 10% naar 7,3 geloof ik, 

en toch is dat ziekteverzuim nog vrij hoog binnen die organisatie. En wij vragen ons af of er bekend is of dat 

een indicatie is van hoe de cultuur op dit moment is binnen Veilig Thuis of dat het gewoon toeval is en er 

heerst een griepbacil, dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval, misschien kan de wethouder een beetje 

duidelijkheid over geven wat de stand van zaken is bij Veilig Thuis. En voor de rest weinig, niet. Dat was het. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Özogul, SP 

Mevrouw Özogul: Ja, ook de SP was opgevallen inderdaad 1Gezin1Regisseur. Maar wel dat we van ver komen, 

dus dat er wel wat stappen zijn gezet, maar we zijn er nog niet. En we hebben het steeds over fase dat is 

afgelopen, dan gaan we fase dat in. Maar eigenlijk horen wij als raad niet: hoe dan nu verder. Dus dat viel mij 

als eerste op. Een tweede wat mij opviel is we zijn natuurlijk anders gaan indiceren en dergelijke vanaf vorig 

jaar. En wat ik las is dat dagbesteding gedaald is, maar dat bijvoorbeeld de individuele begeleiding weer hoger 

is geworden. En ook dat het gebruik van huishoudelijke zorg niet gedaald is, dus de daling wat ingezet was 

vanaf 2017 weer gestopt is. Dat kan…O. 

De voorzitter: Dank u wel. 

Mevrouw Özogul: Haha, ja, sorry. Maar in ieder geval, dat het gedaald is dat waarschijnlijk weer meer geld de 

aankomende jaren daarvoor nodig voor zal zijn. En het is ook goed om te lezen dat voor beschermd wonen dat 

de wachtlijst minder is geworden en dat we ook bij het RIBW een aantal extra faciliteiten hebben gecreëerd. 

Dus dat is ook goed om dat te lezen. Dus als je terugkijkt naar de jaarrekening denk ik: ja, we hebben veel 

bereikt. Maar we hebben ook bepaalde dingen, zoals de VVD noemt, wat naar mij idee vrij simpel is, 

bijvoorbeeld iets op de website wat goed te lezen is digitaal, dan denk ik: ja, hoe komt dat dan dat dat niet lukt 

om dat voor elkaar te krijgen? Ja. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog iemand? Nee? Dan gaan we naar de wethouder. Botter eerst, ja? 

Wethouder Botter: Ja, dank u wel mijnheer de voorzitter. Als het gaat over dat thema van 1Gezin1Plan, dan is 

het wel degelijk zo dat daar vooruitgang is geboekt. Alleen we zijn er nog niet. Daar waar mogelijk passen we 

dat allemaal zoveel mogelijk toe, willen we dat ook heel graag op orde hebben. Er is alleen, en ik vind het heel 

moeilijk om dit nu te noemen, omdat ik het zelf altijd als ambtenaar een soort smoesje of een doekje voor het 

bloeden vond. Maar door de privacywet en regelgeving, die ook onlangs nog is aangescherpt, is het echt heel 

erg moeilijk om te voldoen aan dat hele gebeuren van 1Gezin1Plan. Er mag zelf tussen afdelingen van onze 

gemeente vaak geen informatie worden uitgewisseld. Als het gaat over bijstand Zaken in relatie tot of wel of 

geen ouders een baan hebben of dergelijke. Dus daar waar mogelijk proberen we het. We kaarten ook aan bij 

de rijksoverheid dat wij vinden dat de mogelijkheid om daar mee te werken op deze manier, met al die wetten 

en regelgeving die ook voor ons komt, ingeperkt wordt. Maar het is niet altijd mogelijk. Dus ik hoop dat u daar 

begrip voor heeft… 



De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Sterenberg, VVD. 

Mevrouw Sterenberg: Mogelijk meehelpende interruptie. Volgende week heeft u volgens mij het VNG-

jaarcongres, allemaal andere gemeentes. Gemeentes die deze, die dit ook toepassen. Ik denk, nou ja, 

gedeelde smart, halve smart. Dus ik hoop dat u daar, dit een van de onderwerpen is, lijkt mij een heel mooi 

onderwerp om het gesprek over aan te gaan hoe u toch zo goed mogelijk die visie uit kunt blijven dragen 

onder de AVG. 

Wethouder Botter: Gaan we ook zeker doen, en… 

De voorzitter: Mevrouw Çimen heeft ook eventjes een interruptie, voordat we verder gaan. 

Mevrouw Çimen: Even ter aanvulling daarop. Vanuit JNV gaat er nog voor de zomer een wetsvoorstel in 

consultatie wat gaat over gegevensuitwisseling en samenwerkingsverbanden. Dus daar kunnen wij ook veel 

profijt van gaan krijgen. 

Wethouder Botter: Mevrouw Çimen, dat is heel fijn, want daarmee onderstreept u nog eens van dat het op 

het moment dus zo is dat we daar tegenaan lopen. En dat is buiten onze eigen reikwijdte om daar wat aan te 

doen. Ik neem dat ook mee want we hebben in G40 verband, ik geloof dat ik in het kader van dak- en 

thuislozenzorg daar ook al een keertje over heb gesproken, dat we daar tegenaan lopen tegen die 

gegevensuitwisseling. Maar daar hebben we als gemeente echt gewoon last van. En we zullen in de toekomst 

ervoor zorgen dat dat in ieder geval ook hoog op de agenda blijft staan. Ik zie nog meer adhesiebetuigingen. 

De voorzitter: Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Ja, dank wethouder, waarom weet bijna niemand, maar. De vraag die ik nog wil stellen: ziet 

u dat echt als het grootste probleem wat, de grootste sta in de weg voor 1Gezin1Plan 1Regisseur. Of zijn er 

nog andere factoren waar wij wel iets aan kunnen doen die misschien het proces iets beter zouden kunnen 

versnellen? Die privacywetgeving uitgebreid aan de orde geweest, met name in de jeugdwet. Dat is een 

enorme paragraaf waarin dat werd behandeld. Ik snap het probleem. Maar, ik weet ook dat bijvoorbeeld in de 

jeugdwet dat er een aantal ketenpartners er onderling moeilijk uit kwamen over wie nou precies de regierol 

moest pakken. En dat is nou met name iets waar misschien de gemeente een wat sturende rol in zou kunnen 

nemen.  

Wethouder Botter: Dat ben ik helemaal met u eens en dat gaan we ook verder gewoon oppakken. Het is nog 

steeds zo dat er, en dat was laatst geloof ik bij zo’n televisieprogramma waaruit bleek dat sommige kinderen 

gewoon nog steeds zes of zeven begeleiders hebben. Dat was volgens mij in het kader van samen weer, samen 

naar school. En nou ja, dat zijn dingen die we natuurlijk echt goed tegen het licht moeten houden want dat 

leidt tot extra kosten en het leidt tot frustratie bij de ouders. Dus nou goed, daar zal ik me in verdiepen, alleen 

daar weet ik nog niets van hoe dat is gesteld. Nou… 

De voorzitter: En u heeft nog een interruptie van mevrouw Sterenberg, VVD. 

Mevrouw Sterenberg: Ja, kan ik dan in het kader van de informatievoorziening de volgende keer in de notitie 

waar staat dat 1Gezin1Plan nog niet helemaal goed werkt, ook teruglezen dat dat dan komt door de AVG? Als 

dat een van de grootste redenen is? 



Wethouder Botter: Nou ja, we zullen dat in ieder geval goed bekijken, maar in de volgende keer hoop ik dat 

dat niet meer nodig is om het op te nemen, mevrouw Sterenberg, met al uw inbreng van vanavond moet dat 

zeker gaan lukken. Als we dan kijken naar het andere thema wat aan de orde is gekomen, dan gaat het meer 

inzichtelijk maken en beter laten zien van wat we doen. Ik denk dat dat wel iets is wat ook terecht is. Dat vind 

ik niet dat we dat moeten doen in extra rapportages. Daar hebben we ook in de vorige collegeperiode goeie 

afspraken over gemaakt dat wij echt afgaan stappen van die tussentijdse rapportages. Dat is ook in 

meerderheid destijds in de commissie en in de raad besloten, dat we gewoon de reguliere planning en control 

cyclus zouden gebruiken om aan u te rapporteren. En dat is niet omdat wij de gegevens niet aan u willen 

geven, nee integendeel. Maar we willen ook toch met z’n allen een zo efficiënt mogelijke ambtenarenapparaat 

hier hebben en het maken van doorlopend opnieuw rapportages terwijl die ook misschien een maand of twee 

maanden later komen binnen de reguliere P&C cyclus, dat hebben we met z’n allen onzin gevonden. Dus ik 

zou er echt voor willen pleiten om te zorgen dat dat binnen de reguliere planning en control cyclus blijft. En 

dat inzichtelijk maken op de website en via publicaties, daar zijn we ook hard mee bezig. We werken steeds 

vaker, niet met uitgebreide verslagen of rapportages, maar met van die zeg maar infographics, waarbij je 

eigenlijk op één oogopslag zou moeten kunnen zien hoe dingen werken. Daar gaan we ook binnen Jeugd veel 

meer mee werken, dus dat is iets wat u ook steeds meer onder ogen zult komen en waarmee wij hopen dat er 

ook in een informatiebehoefte wordt voorzien. Ja inderdaad, maar goed dat we het niet hebben over die 

smileys. Daar heb ik geloof ik eens een keer een hele uitglijder overgemaakt dus. Het ziekteverzuim bij Veilig 

Thuis. Dat is een punt wat eigenlijk denk ik ook een uiting is geweest voor de problematische situatie die er bij 

Veilig Thuis is geweest. We hebben te maken gehad met een hele, toch wel verandering ook qua opzet, er is 

een nieuwe directeur gekomen. Dat wil niet zeggen dat de vorige directeur niet goed was, maar die had een 

hele andere functie. Die was veel meer de kwartiermaker. En we zijn nu bezig om de boel weer te stabiliseren. 

Er vinden gesprekken plaats met de huidige directeur over de positionering en de rol van Veilig Thuis en ik 

hoop u daar binnen afzienbare tijd na het zomerreces verder over te informeren. Het ziekteverzuim is al 

inmiddels al wat naar beneden gegaan, maar het is nog wel zo dat er bij Veilig Thuis nog wat stappen gezet 

moeten worden om dat echt een adequaat en goed functionerende organisatie te laten zijn. Wat je wel ziet en 

als het dan gaat over dat anders indiceren, ja u betrekt het mevrouw Özogul, over op de dagbesteding en 

dergelijke. Maar wat ik in ieder geval nu zie is dat door het anders indiceren met die activiteit die we vanuit de 

versneller hebben gerealiseerd, namelijk het, de praktijkverpleegkundige Jeugd die bij de huisarts is 

aangesloten, zien we dat de huisarts toch veel meer zicht krijgt op de alternatieven dan alleen maar zeg maar 

de voor de hem of haar voor de hand liggende partijen. En die praktijkverpleegkundige zegt: je kan misschien 

ook eens proberen om die therapie te gebruiken. Zonder dat er zeg maar achteruitgang is in de kwaliteit van 

de zorg, zien we wel dat het anders gaat. En wij hopen dat dat het begin is om het bedrag wat nu nog een flink 

tekort is binnen de jeugdzorg, om dat verder te normaliseren en meer in evenwicht te brengen met het 

rijksbudget. Nou, volgens mij heb ik alle vragen rondom Jeugd gehad. Ik zou nog het onderwerp Beschermd 

Wonen in ieder geval die extra 800 of € 900.000 meenemen, hadden we afgesproken toch? Of heb je dat 

inmiddels? Oh. Het is zo dat bij Beschermd Wonen is er nogal wat fluctuatie geweest met de rijksbijdrage. En 

wij hebben uiteindelijk bij het Beschermd Wonen extra geld binnengekregen wat op een gegeven moment 

niet, ja wat is dus bijgeschreven. En dan is het niet zo dat je hele infrastructuur meteen structureel aan de 

hand daarvan kan worden aangepast. En het is zo dat wij daardoor ook voorzichtig zijn. Maar je ziet ook een 

zeg maar een dalende lijn in de wachtlijsten van Beschermd Wonen. Maar die is nog niet volledig weggewerkt 

en daar wordt ook hard aan gewerkt. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Botter. Dit was het? Ik weet niet of er verder commissieleden zijn voor 

een tweede termijn? Nee? Oké. Nou dan rest ons nog te bepalen wat we met dit stuk gaan doen. De stukken, 

het zijn meerdere stukken…  



13.  Rondvraag 

De voorzitter: Dan hebben we nog een rondvraag, nou ja we hebben meerdere… Ja, ja, ja, maar voor 

wethouder Botter. Die zitten nu aan tafel dus kunnen we misschien beter even daarna… Laten we nu even de 

rondvragen gaan afhandelen voor de beide wethouders dan maar gelijk. Ik had een rondvraag, vier 

rondvragen zijn eigenlijk van GroenLinks en even kijken, we hadden een rondvraag van het CDA. Laten we 

daarmee gaan beginnen, voor Wethouder Botter. De heer El Aichi. 

De heer El Aichi: Ik weet niet of dat nou voor mijnheer Botter is, maar ik stel hem toch. Het gaat om de 

bereikbaarheid van de gemeente Haarlem. Afgelopen weken heb ik zitten te bellen met de afdeling Wmo. Ik 

heb er echt een half uurtje over gedaan om de juiste persoon aan de telefoon te krijgen. Nou maak ik me 

zorgen over de burger die niet de weg kent. Ik ken de weg, zowel binnen de gemeente Haarlem en ik heb een 

half uurtje erover gedaan om een ambtenaar te kunnen spreken. Wethouder, ik hoop dat u aankomende vier 

jaar iets aan doet. Dank u wel. 

Wethouder Botter: Het is wel een vraag voor wethouder Botter alleen in een andere commissie. In de 

commissie Bestuur. Maar ik wil er met alle plezier antwoord op geven. Ik ben daar heel hard mee bezig, het is 

een van mijn speerpunten voor de komende periode. Want zoals u ook al in de krant heeft kunnen lezen 

wellicht is, ben ik de mening toegedaan dat op het moment dat een gemeente niet goed bereikbaar is ‘…’ voor 

zijn inwoners, daar was geen woord in gelogen. Dus dat was ook echt een citaat van wat ik heb gezegd. En ik 

zal er alles aan in het werk stellen om te zorgen dat dat op orde komt. 

De voorzitter: Nou, mooie belofte. Dan hebben we nog een, dank u wel wethouder. Vier rondvragen 

weliswaar van GroenLinks. Mevrouw Timmer-Aukes. 

Mevrouw Timmer-Aukes: Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Voor de heer, Floor Roduner. 

Mevrouw Timmer-Aukes: Ja. Deze rondvraag stel ik ook namens PvdA, D66, CDA en ChristenUnie. Met z’n 

allen. We hebben de volgende rondvragen voor de wethouder. Ook SP? Ook SP. Mijn excuses, ook SP. Ja, 

rondvraag één: nou ja… ik zal er zo over, ja. Vraag één: bent u bekend met de plannen van staatssecretaris Van 

Ark om loondispensatie toe te passen bij mensen met een arbeidsbeperking? Vraag twee: om hoeveel mensen 

gaat het in Haarlem waar deze plannen voor gaan gelden? Vraag drie: hoe gaan we in Haarlem ervoor zorgen 

dat deze mensen zo makkelijk mogelijk hun aanvullende uitkering, waar zij recht op hebben naar aanleiding 

van de loondispensatie, kunnen aanvragen? En vraag vier: is de gemeente of wethouder gezien de nadelige 

gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking al in gesprek met het Rijk, en wat is daarbij de inzet van de 

wethouder? Dit waren onze rondvragen. 

De voorzitter: Ja, wethouder, gaat uw gang. 

Wethouder Roduner: Dank u wel voorzitter, voor het woord. Ja, ik ben bekend met de maatregel. Het is iets 

wat in het regeerakkoord van dit kabinet staat, het nieuwe instrument. Het gaat ook gepaard met een 

bezuiniging op lange termijn, zoals u wellicht weet. Dat is iets waar wij natuurlijk als vanuit de gemeente 

beperkt invloed op hebben. Het is uiteindelijk ook landelijke politiek die dat besluit, die dat vertaald in 

wetgeving, regelgeving waar wij als Haarlem uiteindelijk ook aan voldoen te hebben. In Haarlem gaat het nu 

om ongeveer 40 mensen die werken met loonkostensubsidie. Maar volgens mij is het nog even uitzoeken, het 



gaat vooral ook gelden voor een toekomstige groep. Dus we moeten nog even uitzoeken hoe groot die groep 

dan precies wordt. Vanuit de VNG in ieder geval zijn de zorgen bij het Rijk bekendgemaakt. Die zitten ook 

deels op de uitvoering, ja hoe dit precies allemaal in zijn werk gaat. Dus daar gaat gewoon ook wat werk in 

zitten om met de staatssecretaris in gesprek te zijn over het wetsvoorstel. Bij ons is in ieder geval het 

uitgangspunt, nou ja als deze mensen hier terecht.., als wij daarvoor moeten zorgen dat we natuurlijk willen 

zorgen dat die inderdaad de aanvullende uitkering krijgen waar ze gewoon recht op hebben. Dat is wat 

vanzelfsprekend. Alleen wij realiseren ons wel, en dat is ook bekend bij de VNG, dat het wel ingewikkelder 

wordt voor de werknemer. Nu hebben we via de werkgever uiteindelijk een handeling die natuurlijk ook een 

hele salarisadministratie heeft waar echt kennis en expertise zit. En hier wordt toch echt meer van de 

werknemer ook zelf actie verwacht. Dat maakt het gewoon ingewikkelder. We gaan natuurlijk, als eenmaal 

duidelijk is hoe dat voorstel er precies uitziet, gaan we ons best doen om dat zo goed mogelijk in te regelen. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Dan hebben we nog een rondvraag van Trots. Nog één. 

De heer Van den Raadt: Nou, voorzitter, ik weet op dit moment niet over welke het gaat. Misschien kunt u een 

voorzetje geven? Dan kop ik hem er in. Want anders dan slaan we hem over. Als u hem toch al digitaal heeft 

dan mag u meteen het antwoord geven, ja. 

De voorzitter: Wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Trots heeft in ieder geval een vraag gesteld over de wachttijden voor tegemoetkoming 

ziekte en handicap. Zoals u wellicht weet hebben wij afgelopen jaar een ziektekostenverzekering voor het 

eerst hier in Haarlem gehad. Dat was een groot succes. Heel veel aanvragen, veel meer dan we verwacht 

hadden. En we zijn nu bezig om die mensen in het systeem te zetten, te verwerken en dat leidt uiteindelijk tot 

ook heel veel extra Haarlempas-aanvragen. Dus daar zijn we hard mee bezig om dat allemaal op te pakken en 

zo snel mogelijk af te handelen. Dus dat is een prop die we proberen weg te werken. Als we die weggewerkt 

hebben, dan hopen we dat dat daarna gewoon weer soepeler loopt in de toekomst. ‘…’ 

De heer Van den Raadt: Oké, bedankt voor de beantwoording dan was het dus dezelfde vraag die ik eerder 

heb gesteld. Dus ik dacht even er zijn nu twee verschillende vragen. Maar het was dezelfde vraag maar dan nu 

met het antwoord. Bedankt. 

De voorzitter: Nou, dan zijn we… Daar doorheen. De rondvragen zijn gedaan.  

Overige punten ter bespreking  

10. Brief wethouder Botter inzake Huisvestingsaanvraag Sportschool Kwiqfit (MTM !) 

Brief wethouder Botter van 18 april 2018 aan CIE Samenleving inz Huisvestingsaanvraag sportschool Kwiqfit 

De voorzitter: Even kijken, dan gaan we naar de overige punten ter bespreking. Dat is een brief van wethouder 

Botter inzake de huisvestingsaanvraag sportschool Kwiqfit. En wethouder Botter is al weg maar Wethouder 

Meijs heeft nu dat in haar portefeuille, dus die gaat dat zo meteen ook behandelen. Het is op de verzoek van 

de VVD geagendeerd. Doel van de bespreking is de wethouder te vragen om duidelijkheid te verschaffen en 

over de mogelijke marktverstorende werking van deze subsidie, de subsidievoorwaarden en de 

verantwoording daarover. VVD, de heer Van Kessel. 



De heer Van Kessel: Dank u wel, voorzitter. Nou klopt, het is echt, de vorige keer zagen we een brief van 

wethouder Botter over een subsidie a 22.000 voor een sportschool, Kwiqfit. De doelen die daaraan gehangen 

worden die we in de brief kunnen lezen is dat er voor die 22.000 dat ze mensen moeten gaan verbinden. 

Mensen in de buurt in beweging brengen en helpen bij hulpvragen. Allereerste vraag: hoe gaat de sportschool 

dat vormgeven dat ze mensen gaan helpen bij hulpvragen? Maar bij die drie punten ook; zijn er voor die 

22.000, zijn er prestatie-indicatoren opgenomen? Dus hoe gaan ze concreet mensen verbinden? Hoeveel 

mensen? Hoe gaan ze mensen in beweging brengen? Hoeveel? Dus wat krijgen wij als gemeente voor die € 

22.000? Of zijn die niet opgenomen en krijgen ze de subsidie in goed vertrouwen? En dan inderdaad in het 

kader van die marktverstoring, of mogelijke marktverstoring, waarom krijgen zij eigenlijk deze subsidie? Kunt u 

dat nog een keer uitleggen eigenlijk? En waarom krijgen andere sportscholen dit niet? Of anders gesteld; 

konden andere sportscholen zich ook inschrijven voor deze € 22.000 of een gelijk bedrag? Dat waren mijn 

vragen. 

De voorzitter: Dat zijn heldere vragen. Zijn er nog andere commissie… Oh. De heer De Lint, CDA. 

De heer De Lint: Dank u wel, voorzitter. Het CDA vindt deze sportschool een schoolvoorbeeld van gespreide 

verantwoordelijkheid. Dat is een van onze vier kernwaarden. Het is een stichting opgericht door verschillende 

woningcorporaties zonder winstoogmerk en houdt de prijzen dus laag. En wat zij aanbieden, voor zover ik heb 

kunnen lezen, is seniorenfitness en lichaamsbewegingen voor bijzondere doelgroepen. Als ik dan gaan 

nadenken dan kom ik erop uit dat het nou niet echt iets is wat conventionele sportscholen  waar die zich op 

richten. Dus wij zien eigenlijk geen bedreiging voor de marktwerking. Maar we willen nog wel even gezegd 

hebben dat wij het belangrijk vinden dat in de Slachthuisbuurt bestaande voorzieningen worden behouden en 

dit is daar heel belangrijk in. En het liefst hebben we natuurlijk ook dat die uitgebreid worden en wij 

ondersteunen de subsidieverlening dus van harte. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Trompetter, Actiepartij 

De heer Trompetter: Ja, de fractie van Actiepartij ondersteunt ook dit verhaal en deze subsidie. Wij zien dit 

vooral ook niet als marktverstorend en sluiten geheel aan bij de woorden van het CDA ‘…’. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Oomkes, PvdA. 

De heer Oomkes: We zijn het volledig met je eens. Wij ondersteunen deze sportschool omdat het eigenlijk 

neerkomt op buurtopbouwwerk. Deze mijnheer die dat heeft opgezet is ook Haarlemmer van het Jaar 

geworden twee jaar geleden. Dus het verbaast mij dat dit initiatief ook niet beter bekend is. 

De voorzitter: Dank u wel. Een interruptie van de heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Dat is wel aardig dat PvdA dat zegt, dat het zo’n breed bekend initiatief is. Kan de heer van 

de PvdA dan ook uitleggen op welke manier wordt gekeken naar hoe die doelen behaald worden? Dus mensen 

verbinden, in beweging brengen. Daar ben ik wel benieuwd naar en hoe worden ze daarop afgerekend? 

De heer Oomkes: Ik zal even contact zoeken met de wijkraad op de bestemde plekken, want die heeft het hele 

project van harte ondersteund. Op die manier is het ook van de grond komen. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog andere commissieleden? Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 



Mevrouw Stroo: Ja, dank u voorzitter. Nou, wij vinden het goed dat er in de Slachthuisbuurt een voorziening is 

om te kunnen sporten. Er is heel weinig sportgelegenheid in die wijk. En ook dat de mensen gestimuleerd 

worden om te gaan sporten. Omdat de prijs laag is en toegankelijkheid gewaarborgd is. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog andere commissieleden? Niemand? Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Ja, dank u voorzitter. Dank voor de vragen in eerste instantie, die ga ik proberen te 

beantwoorden. Maar ook dank voor de adhesiebetuigingen. Ik denk dat dit nou juist zo’n initiatief is wat 

voortkomt uit het vorige coalitieakkoord. Dat stond groot samen doen. En ik denk dat dit soort initiatieven 

daar een voortvloeisel uit zijn. Hoewel ze geloof ik al wat langer bestaan dan de vorige coalitie, dus het is al 

een wat langdurige project. Een initiatief wat echt uit de stad gekomen is, wat door de bewoners is bedacht en 

opgezet en ondersteunt is door de wijkraad, zoals de PvdA al zei. De vragen van de VVD gaan echt over de 

subsidie, over de… Nou ja, is hier niet sprake van marktverstoring? Er is geen sprake van marktverstoring 

omdat de doelgroep die deze sportvoorziening voorziet, bezoekt sorry, niet naar een reguliere sportschool zal 

gaan. Het is wel een hele specifieke doelgroep die we hier bedienen eigenlijk. Dit zijn niet de mensen die naar 

Sportcity gaan of andere grotere sportinstellingen. U moet het wel bezien als een toch een wat 

gecombineerde voorziening, behalve dat daar actief sportbeleid wordt uitgevoerd dat het ook een sociale 

voorziening is. Een sociaal wijkcentrumachtig iets. Ik wil benadrukken dat het een tijdelijke subsidie is voor 

twee jaar, en ook eenmalig. Dus het is een kortdurend iets wat we niet voor eeuwig willen doen. Wat ik 

begrepen heb is dat het ook te maken heeft met een verandering in de huisvesting. Dus dat er ook echt een 

verhoging is terechtgekomen en wat zij zelf niet konden dekken. En wij van het college achten het toch wel 

belangrijk dat dit soort voorzieningen in een wijk als waar het nu zit ook blijft bestaan. Ze moeten er over een 

aantal jaren uit dus dan zullen we ook op zoek moeten gaan naar nieuwe huisvesting. Nou, dat wordt 

natuurlijk al een heel probleem voor deze club. Even kijken, u vroeg iets over prestatieafspraken. Ze moeten 

zich uiteraard op een vergelijkbare manier verantwoorden zoals wij dat bij alle partijen doen. Ik moet het 

antwoord schuldig blijven of dat echt met aantallen en bezoekersaantallen is gedaan. Dat zou ik echt niet 

weten, dat vind ik een technische vraag dus die blik ik meteen naar mijn rechterbuurvrouw. Maar uiteraard 

moeten zij voldoen aan allerlei eisen die we stellen bij alle instellingen die subsidie krijgen. Nou, het 

eenmalige. Volgens mij heb ik al uw vragen beantwoord. 

De voorzitter: De… Wilt u er wat over zeggen? Ja? De ambtenaar….Even de microfoon. 

Mevrouw (ambtenaar) Ja. Zij moeten in de verantwoording exact aangeven hoeveel bezoekersaantallen er zijn 

en wat ze aan ontmoeting doen en wat ze aan doorgeleiding doen naar hulp en welke 

samenwerkingsverbanden met andere initiatieven in de buurt er zijn. Dus daar zijn we van op de hoogte, als 

het goed is. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. De heer Van Kessel, VVD, heeft nog een aanvullende vraag. 

De heer Van Kessel: Nou, dank u wel voor deze beantwoording. Ik vind het initiatief zeer sympathiek klinken in 

ieder geval, dus laat ik dat gezegd hebben. Toch, nou ja, vind ik het wel lastig om te kunnen uitleggen waarom 

er zo maar € 22.000 naar een dergelijk initiatief gaat, zonder dat we nu echt kunnen zien: wat komt daar nu 

voor terug. Het voelt toch een beetje als het gewoon in goed vertrouwen wordt gegeven want het is zo’n 

sympathieke sportschool en dergelijke. Ja, ik zie ook ondernemers, sportscholen die gewoon hard moeten 

knokken om mensen naar de sportschool te trekken, om lage tarieven aan te bieden en om aantrekkelijk te 

zijn. En zij krijgen toch zomaar € 22.000 in hun schoot geworpen. Dat is wel fijn. En ik hoor eigenlijk ook niet 

dat ze daar echt wat voor terug moeten doen, behalve dat ze, nou ja, moeten informeren wat ze allemaal 



doen op het gebied van mensen verbinden en in beweging brengen en dergelijke. En ja, ik vind dat toch wel 

een bijzondere zaak, dat er niet wordt gekeken: waar gaat die € 20.000 nou heen precies? En wat krijgen we 

daar eigenlijk als belastingbetaler voor terug? Dus ik zou toch een verzoek willen doen aan de wethouder als 

dit soort subsidies worden gegeven, om daar toch wat scherper naar te kijken, om te zorgen dat ook 

daadwerkelijk dat geld wordt ingezet om mensen te verbinden, om mensen in beweging te brengen en dat het 

niet aan andere zaken opgaat. En ik denk dat iedereen hier in deze commissie die heeft ook aangegeven hoe 

belangrijk ze dit vinden en dan zou je het dus extra belangrijk moeten vinden dat duidelijk is waar dat heen 

gaat. 

De voorzitter: Ik zag de heer Van Lint, CDA. 

De heer Van Lint: Ja, met een interruptie, dat u zei dat het niet heel duidelijk was waar het geld heen ging. 

Volgens mij hebben ze toch aangegeven dat ze de huur niet konden betalen en hebben ze juist daarvoor die 

subsidie gekregen. Dus dan neem ik aan dat het volstrekt logisch is dat het daar heen gaat. Bent u het 

daarmee eens? 

De voorzitter: De heer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Nou, dat was de aanleiding begreep ik, dat ze inderdaad de huur niet konden betalen. En 

daarvoor hebben zij dus voor hun exploitatie hebben zij geld gekregen. Maar ja, het feit dat jij eigenlijk niet 

rond kan komen als sportschool, ja dat is niet in ieder geval niet hetgene, dat is in ieder geval niet, dat zijn in 

ieder geval niet de doelen. Het rondkomen van die sportschool is niet een van de doelen die aan dit geld 

gehangen is, maar dat zijn een aantal zaken die we daarvoor terug verwachten. En ja daarvan vraag ik, ik trek 

niet in twijfel dat ze hun huur niet kunnen betalen, ik trek in twijfel… Of althans, ik trek in twijfel, ik wil graag 

weten als wij daar geld aan uitgeven aan die sportschool en dus niet aan een andere sportschool, waar dat 

heen gaat en of we waar voor ons geld krijgen? Zo krijgen andere ondernemers ‘…’ … 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Oomkes, PvdA. 

De heer Oomkes: Ik ben heel graag bereid om u mee te nemen naar de betreffende buurt in Haarlem, het is 

een achterstandswijk. U slaat aan op het begrip sportschool. In deze is geen sprake van een sportschool in de 

klassieke zin van het woord, anders zou het valselijke concurrentie betekenen voor andere sportscholen. Dit is 

eigenlijk een wijkopbouwproject, dat wordt ook ondersteund door de woningbouwvereniging in het gebied. 

De gemeente Haarlem draagt er slechts eens klein percentage aan bij. En we kunnen misschien even met de 

mensen zelf praten over wat daar nou precies voor werk gebeurt. Dus de uitnodiging staat open. 

De voorzitter: De heer Van Kessel, wilt u daarop reageren? 

De heer Van Kessel: Ja, daar wil ik graag op reageren, want eigenlijk waar ik mij dan, wat ik me dan nu zo 

afvraag als ik dit hoor is hoe mijnheer Oomkes dan denkt dat het over twee jaar gaat en of mijnheer Oomkes 

ook oplossingen heeft om dit over twee jaar te continueren, deze… 

De voorzitter: De heer Oomkes, PvdA. 

De heer Oomkes: Nou, ik denk dat situatie hier heel bijzonder ligt. We hebben hier te maken met een oud 

bokser die buurtopbouwwerker geworden is en dat project van de grond getild heeft in zijn oude woonwijk. 

En dat is opgepikt door de coöperaties en vervolgens door de stad Haarlem. Ik denk dat hij vlak voor zijn 



pensioen zit, dus dat dat gewoon, dus dat met het wegvallen van deze man ook de voorziening wegvalt in die 

wijk. Wat weer een ander probleem oproept. 

De heer Van Kessel: En dat was mijn vraag uiteindelijk, hoe denkt u dat dan op te lossen? Als dit voor twee jaar 

is, het is tijdelijk, ik vind het een goed initiatief. Hoe gaan we dat over twee jaar dan doen? Heeft u daar al 

voorstellen voor? 

De voorzitter: Ik weet niet of we daar nu echt over door moeten debatteren. Ik denk dat we inderdaad binnen 

twee jaar echt duidelijkheid moeten gaan krijgen wat er met die sportschool gaat gebeuren. Ze moeten in 

ieder geval weg van die locatie dus er zal een nieuwe locatie gevonden moeten worden. Of de persoon in 

kwestie ook nog steeds actief zal zijn, dat gaan we allemaal zien nog. Ik weet niet, de heer Van den Raadt, had 

u nog een opmerking? 

De heer Van den Raadt: Ja, enigszins verbazing omdat ik nu denk dat J.C. Troll en mijnheer Belder door elkaar 

worden gehaald. Maar goed. De wethouder die vindt het belangrijk en dat ben ik blij te horen, want met J.C. 

de Troll en sportschool Belder die daarin zat, daar is het minder gunstig mee afgelopen. Het is leuk dat we 

Kwiqfit gaan bewaren, u vindt het belangrijk en ook voor die buurt en ook omdat die buurt een 

achterstandsbuurt is. Maar dan zegt u meteen in het zelfde verhaal: over zes jaar moet ze weer gaan 

verhuizen. Nou, zo is het ook mis gaan met J.C. Troll. Dus kunt u misschien de toezegging doen dat u dan over 

zes jaar nog steeds dit project steunt, of wanneer ze er weer uit moeten. Over twee jaar hoor ik. 

De voorzitter: Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Nee, daar kan ik geen toezegging over doen, dat is duidelijk. Wat ik wel kan zeggen is nog 

even over de vragen die de VVD stelde, over wat is nou precies afgesproken wat Kwiqfit gaat doen? Ja, dat 

gaat niet inderdaad over het aantal sportactiviteiten die zij noemen, juist die andere activiteiten hebben we 

gevraagd om daar rapportage van te doen. Dus de verbindingen die de mensen met elkaar doen, de 

wijkbewoners die daar in beweging zijn, wat er naar binnen komt en wat er weer naar buiten gaat, het 

begeleiden van de mensen, wat voor soort hulpvragen er komen. Dus wij hebben aan hun deze subsidie 

eenmalig kortdurend twee jaar gegeven, echt om de positie die ze nu hebben vast te houden. Dit is een 

aandachtswijk, dit is geen Haarlem Centrum, dit is echt een wijk die dat verdient. En het is ook iets wat van 

binnenuit is gekomen, dus dat wil ik ook wel honoreren. Ik kan niets over de toekomst zeggen, dat vind ik 

eigenlijk te ver gaan nu dus ik ga daar geen toezegging doen naar de Trots. 

De voorzitter: Nog een afsluitende vraag, de heer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, nou ja, vooral dan een conclusie. Want ik begrijp dan dat er eigenlijk geen indicatoren 

zijn vastgelegd, of geen doelstellingen zijn vastgelegd van waar ze aan moeten voldoen. Dus niet hoeveel 

mensen ze moeten verbinden, hoeveel mensen er in beweging gebracht moeten worden. Dat het dus ook niet 

gekoppeld is aan een bepaalde behoefte in die wijk. Want kijk uiteindelijk, het gaat mij en dat is misschien ook 

wel goed om ook te zeggen, het gaat ons niet zozeer om dat ik, of dat de VVD Kwiqfit geen sympathieke club 

vindt, of dat we het initiatief in die wijk niet goed vinden. Maar waar het wel om gaat is dat op het moment 

dat wij geld geven aan een ondernemer dan moeten we gewoon weten: is daar een probleem in die wijk? En is 

dit ook de goeie oplossing daarvoor? En op het moment dat je wel doelen stelt maar daar geen indicatoren 

bijzet en niet zegt: voor dit geld willen wij een bepaald hoeveelheid mensen zien wat geholpen wordt of wat 

uit eenzaamheid wordt geholpen of wat aan het sporten wordt gebracht. Als je dat niet doet en je kunt ze er 

niet op afrekenen, dan weet je gewoon niet waar dat geld en of dat geld goed terecht komt en dat is zonde. En 



daarom stel ik deze vraag. Het gaat me, ons dus niet om Kwiqfit omdat nog een keer voor de duidelijkheid, 

want het is erg sympathiek. Maar het gaat juist om: gaat dat geld van die belastingbetaler nu echt 

daadwerkelijk waar wij het allemaal heen willen hebben. En ik vind het jammer dat het in dit geval, deze € 

22.000 in ieder geval, ja dat dat niet te zien is. Dat vind ik jammer. 

De voorzitter: Ik denk dat de vraag heel duidelijk is. Ik denk dat het zelf ook breder getrokken kan worden dan 

alleen maar deze casus. Ik weet niet of de wethouder hier nog op kan reageren? 

Wethouder Meijs: Ik kan er niet zo heel veel over zeggen want dan zouden we zeggen dat we nu eerst geld 

hebben gegeven en dan nu achteraf gaan zeggen: nou, daar moet u dit en dat voor doen. Wat we gezegd 

hebben bij …, wat er is afgesproken dat we het gaan volgen. Dat we willen weten wat ze aan diensten gaan 

verlenen in dat centrum behalve de sportdiensten. Wat voor contacten er zijn en waar dat, welke positie ze 

daarin hebben, hoe ze dat organiseren, dat wordt door de afdeling zeer zeker wel gemonitord. Maar wat ik 

wel lastig vindt in het geheel, zij hebben zichzelf al bewezen. Dit is geen nieuw initiatief waarvan wij als college 

denken: nou, dit gaan wij nu subsidiëren. Dit was een lopend traject, zij kwamen in de problemen en hebben 

aangeklopt en daar hebben zij voor een deel wat… De heer De Lint, mijn excuus, zegt. Het is een initiatief wat 

al bestond en we niet de nek om konden laten draaien. Of nou ja, dat is geen goeie uitdrukking, maar wat een 

vroege dood moest sterven. 

De voorzitter: Nou ja, er zijn natuurlijk geen meetgegevens bekend neem ik aan. En het gevoel zit in ieder 

geval goed. Maar ja, op gevoel kun je natuurlijk niet altijd sturen, dat snap ik ook wel. Maar… 

De heer Van Kessel: Er zitten twee kanten aan het verhaal. Aan de ene kant nu kun je dus niet, nu meet je nu 

dus niet of dit effect heeft. En stel dat het wel effect heeft, want daar heeft u geen cijfers bij, maar u zegt het 

heeft effect, het gaat goed maar u heeft de cijfers niet bij. Maar dan is de vraag: hoe ga je over twee jaar dan 

zorgen dat het datzelfde effect behaalt? Gaat er dan weer geld heen of gaat het naar een ander initiatief? 

Kunnen anderen zich daarop inschrijven? Nou ja goed, ik vind dat er, dat we er op een andere manier dat je 

naar dit soort subsidies moet kijken en dat het iets scherper aan de wind gevaren mag worden. En ik geef dat 

gewoon mee. 

De voorzitter: Uw boodschap is heel duidelijk denk ik. Alleen er komt nu geen antwoord precies op denk ik. 

Want ‘…’. 

Wethouder Meijs: Nee, ik kan misschien nog één ding herhalen, het is niet een toevoeging maar het is echt 

een herhaling. Het is een subsidie, ja. Het is eenmalig en kortdurend. Dat is echt wat ik, nou ja,  probeer te 

accentueren. En ik begrijp, nou ik begrijp heel goed uw zorg: wat zijn dan de criteria? Waarom dien je dat hier 

dan wel en misschien bij een volgende niet? Dat heb ik heel goed gehoord maar ik kan hem voor dit project op 

dit moment niet voldoen zal ik maar zeggen aan de eis die u stelt. 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg, VVD. 

Mevrouw Sterenberg: Ja, een slotoproep. Ook nog niet iedereen kent mogelijk alle opties die hier zijn. Maar 

we hebben in Haarlem ook bijvoorbeeld de basisinfrastructuur. Ik hoor het CDA, PvdA ontzettend trots zijn op 

dit initiatief. Wat de heer Van Kessel ook aangaf, het is niet tegen het initiatief maar het gaat er ook om, ik heb 

de afgelopen jaren hier best wel wat initiatieven voorbij zien komen en die krijgen dan een keer iets en het 

volgende jaar, nou ja breekt nog net niet de pleuris uit want de nek wordt omgedraaid, of het gaat voorbij. En 

ik denk dat het juist een verantwoordelijkheid is als u hier zo uw hand voor ze in het vuur steekt en zegt dat ze 



onmisbaar zijn voor die wijk. Los het dan niet voor twee jaar op maar zorg dat je ze inbed. Want nu zitten we 

hier, dan over twee jaar zit je weer. En we hebben gewoon in Haarlem ook als het een algemene voorziening is 

die mensen de deur uit helpt en die zorgt dat mensen in beweging zijn, dan hebben we daarvoor een 

basisinfrastructuur. Eentje die nu niet goed genoeg wordt gebruikt. Waar echt onderbenutting is qua 

potentieel dat mensen gebruik maken van de voorzieningen. Als ik u zo hoor dan zijn dit dus typen 

voorzieningen die je daarin zou stoppen om die 6 miljoen die daarin omgaat goed toe te passen. En dan vind ik 

het uw verantwoordelijkheid, ook als coalitiepartij om dus goed te kijken naar dit soort kindjes die u om 

omarmd, om te zorgen dat u die niet even omarmd maar dat u zorgt dat u die dan inbed zodat we niet een 

vicieuze cirkel in deze commissie krijgen waarbij je dan de ene bijna omvalt, dan de andere bijna omvalt. Als u 

ervan overtuigd bent dat iets werkt en dat het voor een wijk doet wat het moet doen, biedt ze dan ook die 

zekerheid zodat ze ook echt kunnen groeien en bloeien en nog meer voor de wijk kunnen betekenen dan 

leven in die onzekerheid. 

De voorzitter: Ik denk dat het goed is om er inderdaad over na te denken. Alleen dat gaan we nu niet oplossen. 

Ik heb nog een interruptie van de heer Oomkes. 

De heer Oomkes: Op het risico af irritant te worden gevonden, dit initiatief bestaat al 10 tot 12 jaar. Het is 

landelijk van de grond gekomen omdat deze wijk ooit een achterstandswijk was. Dat was voordat in de 

zuidkant van de wijk er flink gebouwd werd. In die tijd zette Belder en Tracy hun boksschool, tussen 

aanhalingstekens, op en dat werd onder anderen door de woningcorporaties en de landelijke overheid 

betaald. De bemoeienis van de stad is maar heel ten dele het geval. 

De voorzitter: Echt, heel kort en dan stoppen we ermee. 

Mevrouw Sterenberg: Laatste, ja nee de laatste heen-en-weertik. Maar u hoort volgens mij mijn punt niet, 

want ik hoor u hier nogmaals zeggen hoe belangrijk u het vindt en toch biedt u een oplossing voor twee jaar. 

Dus daag ik u uit: Biedt niet die oplossing voor twee jaar, maar kijk verder. 

De voorzitter: Sorry, maar, ik ga even interrumperen. We weten precies uw standpunten. We weten ook die 

kant de standpunten. Het is allemaal al een keer gezegd. Ik wil nu eigenlijk het woord geven, het laatste woord 

aan wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Ja kijk, toch vind ik het prettig dat dit gebeurt, want dan kom je wel bij een soort kern. Je 

geeft als college eenmalig subsidie en dat is strijdig met eigenlijk dat je langdurig om wil gaan met dit soort 

initiatieven, dat is eigenlijk de oproep van u. Het wordt natuurlijk omarmd omdat het al heel lang bestaat, 

maar ik neem dit wel mee. Ik bedoel dit is geen flauw opmerking nu, maar ik hoop ook dat ik in de komende 

vier jaar niet allerlei hapsnapbrieven zal sturen naar u en zal zeggen: oh hier hebben we even een doekje voor 

het bloeden en daar hebben we een gaatje moeten stoppen. Maar deze wijk heeft dit voor dit moment denk ik 

wel nodig en dan, nou ja, bouw ik voort op een trein die al rijdt. Maar ik neem uw oproep, en zeker van uw 

collega, mee om te kijken van hoe kan je dat langdurig en structureler vangen eigenlijk, zeker voor zo’n wijk als 

de Slachthuisbuurt. Ik neem hem mee. 

De voorzitter: Dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Dank u wel. Nou, dat gaat niet naar de raad, dat is goed 

besproken zo denk ik.  

 



11. Uitvoeringsplan Sociale Recherche 2018 (FR) 

De voorzitter: We gaan naar punt 11, het Uitvoeringsplan Sociale Recherche. Dit agendapunt is op verzoek van 

de commissie geagendeerd door Jouw Haarlem en VVD. Voor de VVD is het doel van de bespreking om tot 

afspraken te komen zodat de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering, en dan gaat het 

in het bijzonder over de frequentie van informeren en of de voorgenomen acties zijn uitgevoerd en met welk 

resultaat dat is gedaan. En voor jouw Haarlem was het doel van de bespreking of de gemeente de 

medewerkers van het sociale wijkteam kan belasten met een signalerende rol van onrechtmatige situaties van 

cliënten en dat dit niet ten koste gaat van hun kerntaak. Jouw Haarlem stelt de commissie de vraag of zij zich 

herkent in de zorgen die Jouw Haarlem heeft voor wat betreft de signalerende functie? En wat vindt zij van de 

strijdigheid met de rol als hulpverlener en vertrouwenspersoon? Zien de commissieleden überhaupt een rol 

voor het sociale wijkteam in deze? Ik wil direct beginnen mevrouw Stroo van Jouw Haarlem. 

Mevrouw Stroo: Dank u. Ik heb de titel gegeven ‘Integraliteit of Integriteit’. Want er staat op integrale 

samenwerking, dus daar komt die integraliteit vandaan. Het is goed dat er een nieuwe werkinstructie komt 

voor de medewerkers van het sociale wijkteam wanneer zij worden geconfronteerd met onrechtmatige 

situaties bij cliënten. Jouw Haarlem vindt dat niet van hen kan worden gevraagd om deze situaties door te 

geven en dat het in principe geen taak van de sociale wijkteam is. Dit omdat ze dan hun rol als hulpverlener 

niet meer goed kunnen uitvoeren. Indien een cliënt bemerkt dat de zaken doorgebriefd worden naar de 

sociale rechercheurs, kan de hulp door de cliënt worden geweigerd. En wordt de hulpverlenersrelatie 

geschaad. Denk aan privacy en beroepsgeheim. Zeker bij zorgmijders bestaat de kans dat het sociale wijkteam 

de grip op de cliënt kwijtraakt. Je staat sneller buiten dan dat je weer binnen bent. We zouden graag zien dat 

de medewerkers van het sociale wijkteam niet worden belast met deze signalerende taak en daarbij willen we 

eerst de evaluatie van het sociale wijkteam afwachten. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Dank u wel voorzitter. De afgelopen jaren verschijnen er met regelmaat rapporten of 

mediaberichten over misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude met het persoonsgebonden budget. Dit misbruik 

gaat over de ruggen van de mensen die deze hulp het meest nodig hebben. Het ondermijnt namelijk het 

draagvlak van de voorzieningen. Deze ontwikkelingen geven aanleiding om het beleid… (onderbreking in de 

audio) te gaan antwoorden, dus dat vind ik een beetje een vreemde situatie. Had ik graag gehad dat hij dat 

tijdens mijn termijn deed. 

De voorzitter: Wie kan ik nog meer het woord geven? U bent al geweest, mijnheer Yerden. Laten we eerst de 

wethouder aan het woord en u kunt eventueel nog in een tweede termijn. Wethouder Roduner. 

De heer Roduner: ja, dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met toch wel even nog weer terug te komen wat 

precies de status is van dit stuk. Want in de raad is een half jaar geleden is de beleidsnota eigenlijk vastgesteld 

waarin we een aantal van de keuzes die volgens mij nu hier weer op de tafel liggen eigenlijk al besloten zijn en 

waar we afspraken met elkaar over hebben gemaakt. Wat nu voorligt is eigenlijk een uitvoering daarvan. En 

mevrouw Stroo noemde het een werkinstructie, een interne werkinstructie waarvan mijn voorganger heeft 

gezegd: nou, dat stuur ik nog even langs de commissie. En ik wil voorkomen dat een aantal van de keuzes die 

we toen hebben gemaakt dat we die nu weer aan de hand van een werkinstructie eigenlijk over aan het doen 

zijn. Want dat lijkt me niet de juiste manier om de discussie te voeren. Over de sociale wijkteams hebben we 

in de beleidsnota ook een aantal dingen afgesproken met elkaar en die worden hier inderdaad eigenlijk 

uitgewerkt. Want hoe ik het zelf zie, kijk de sociale wijkteam zitten ambtenaren in, ja die hebben een 



meldplicht, dat klopt. Maar handhaven, de beleidsnota heet niet voor niks ‘Handhaven met Zorg’. Handhaven 

is ook een zorgtaak. Het is ook voorkomen dat mensen die in een onrechtmatige situatie is, dat dat 

voortduurt, dat dat leidt tot uiteindelijk als mensen, als die situatie wordt beëindigd, en dat willen we denk ik 

ook met z’n allen, dat een onrechtmatige situatie niet eindeloos door duurt. Als die situatie wordt beëindigd 

dat een klant geconfronteerd wordt met hoge terugbetalingen, boetes, schulden en daardoor een veel grotere 

sociale problematiek dan als we het eerder hadden gesignaleerd met elkaar. Als we handhaven met zorg aan 

de voorkant, het gesprek eventueel aangaan met de klant, dat kan het mij betreft ook in een sociale wijkteam, 

om wat met mij betreft als doel onrechtmatige situaties te stoppen en voorkomen dat we eigenlijk van kwaad 

tot erger gaan. Tenminste, zo zie ik de rol van ook onze klantmanagers en ook de mensen in het sociale 

wijkteam. Nou is het natuurlijk zo dat in het sociale wijkteam niet alleen maar klantmanagers zitten, we 

hebben inderdaad ook te maken met andere welzijnsmedewerkers. Welzijnswerkers moet ik zeggen. Dus daar 

moeten we wel met elkaar het goeie gesprek over aan: op welke manier gaan we om met mensen waar we 

een onrechtmatigheid constateren? Gaan we dat dan doorgeven aan de sociale recherche? Sociale recherche 

zit niet in het sociale wijkteam overigens. Maar gaan we dat doorgeven aan het sociaal wijkteam? Kijken we 

even of dat misschien in deze situatie niet mogelijk is omdat het inderdaad kan leiden dat iemand de deur 

helemaal dichtgooit. Dat is volgens mij het gesprek wat je binnen het sociaal wijkteam wil hebben. Eventueel 

met de klant waar het sociaal wijkteam mee in contact komt. En als het nodig is dan ja, dan geven we het wel 

door natuurlijk uiteindelijk ook om daarop te handhaven als we denken dat het gerechtvaardigd is. We doen 

dat volgens mij vanuit het perspectief van de klant, ook met het idee van omgekeerde toets: kijken wat het 

beste is voor de situatie omdat die te beëindigen, om te voorkomen inderdaad wat ik zeg dat het van kwaad 

tot erger komt. Dus wat mij betreft, dat gesprek wordt gevoerd tussen de gemeenten en de sociale wijkteams 

over hoe we dat samen vorm kunnen geven, en volgens mij gebeurt dat op een zorgvuldige en correcte 

manier en dat gesprek gaan we op die manier ook voeren met elkaar. Dan even over het kwartaalrapporteren. 

Nou, het is volgens mij een verzoek van de VVD, ik proef daar niet onmiddellijk een meerderheid voor. Ook 

naar de aanleiding wat Wethouder Botter net zei over het jaarverslag. Kijk, we hebben een gebruikelijke 

planning en controlcyclus waar we met elkaar kijken hoe het gaat. Het is, we proberen ook een klein beetje 

ambtelijke drukte te voorkomen, om te voorkomen dat we hier elk jaar een interne werkinstructie gaan 

bespreken. Want ik benadruk dat nogmaals dat dat de status is van het stuk. Dus dat zou ik, volgens mij 

moeten we dat gewoon doen via de reguliere planning en controlcyclus. VVD had wel een specifiek punt… 

Mag ik nog één iets zeggen? VVD had nog wel volgens mij een specifiek punt over PGB’s en de signalen die we 

daarover hebben. U heeft inderdaad in ons stuk kunnen lezen dat we verwachten dat we daar ook een nieuwe 

beleidsnota over gaan maken, specifiek over de Wmo en de Jeugd over hoe we daar gaan handhaven met 

zorg. We hebben het nu eigenlijk alleen over de participatiewet. Nou, die komt eind dit jaar komt volgens mij 

naar uw commissie toe en dat is volgens mij in ieder geval iets waar we dan gewoon, ja met de andere 

wethouders dan het gesprek over aan kunnen gaan, over hoe we daarop gaan handhaven. 

De voorzitter: U heeft een interruptie nog eventjes van de heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, ik vind het een beetje in een merkwaardig redenatie dat omdat er geen meerderheid is 

in deze commissie is of in deze raad, dat er daarom geen informatie verstrekt wordt. Ik vraag namens vijf 

leden in ieder geval en misschien nog wel meer om gewoon regelmatig hierover op de hoogte gehouden te 

worden. En volgens mij is het recht op informatie voor een raadslid weegt hoger dan alleen dat er een 

meerderheid voor moet zijn. Wij doen dat namelijk ook niet bij alles, we vragen niet om alles een 

kwartaalrapportage. In dit geval vraag ik alleen op dit specifieke punt een rapportage en wil ik niet vervallen, 

en daarmee rond ik af voorzitter, wil ik niet vervallen in dat ik ieder kwartaal zelf technische vragen of 

dergelijke moet stellen, want daar zitten we natuurlijk ook niet op te wachten. 



De voorzitter: Ik weet niet of ik een vraag uit onwetendheid bij mag stellen aan u? Wat u zegt over de P&C 

cyclus hebben we het normaal met de rapportages. Zitten dit soort rapportages daar dan bij of zitten ze er niet 

bij? Want dat is misschien ook een oplossing. 

De heer Roduner: Nee, volgens mij maar wat ik zeg dit is een uitvoeringsplan, dit is een werkinstructie. Dit is 

uiteindelijk de uitvoering van een beleidsnota. Het lijkt me goed dat we het gesprek aangaan over de 

beleidsnota en niet over werkinstructie, over ons beleid hoe dat vorm krijgt en hoe we daar over en de 

prestaties die we met elkaar hebben. Dat is wat mij betreft een P&C cyclus. Maar ikzelf, u heeft natuurlijk alle 

recht op informatie en die krijgt u ook als u daar uiteindelijk om vraagt. Maar om nou elke keer een 

rapportage op te leveren over iets wat in ieder geval niet bedoeld is als een rapportage, want het is een 

werkinstructie, dat vind ik ook wel een behoorlijke opgave voor de ambtenaren. En ik denk dat dat, ik weet 

niet of dat voldoet aan u, uiteindelijk uw informatiebehoeftes. En ik denk dat dat ook heel veel werk met zich 

meebrengt voor de organisatie. 

De voorzitter: Mevrouw Berg, ChristenUnie. 

Mevrouw Berg-Overbeek: Handhaven met zorg is interessant omdat doordat je zorg biedt kijk je ook wat zit er 

achter, achter het gedrag van de persoon. Dat kan ook nieuwe informatie opleveren waar misschien hiaten 

zijn in de dienstverlening die onze burgers nodig hebben. Dat zou wel interessante informatie zijn. Wat levert 

het op als je kijkt naar waarom wordt er gefraudeerd? Ik zou die informatie zeker interessant vinden. 

De voorzitter: Wethouder Roduner. 

De heer Roduner: Nou ja, misschien is het nog wel goed om hier toch mee te delen. We zijn natuurlijk met het 

hele traject ‘ik doe mee’ bezig, waar we ons hele klantenbestand doorlichten. Daar komen ook, daar komen 

we natuurlijk ook onrechtmatigheden tegen. Het feit dat je weer met je klanten praat betekent ook dat je toch 

ook weer achter dingen komt, dat situaties veranderd zijn, gewijzigd zijn. En dat is uiteindelijk ook iets wat we 

zullen meenemen in de rapportage van ‘ik doe mee’, hoe we gaan met ‘ik doe mee’, hoe die situatie zich daar, 

nou wat we zijn tegengekomen in het doorlichten van ons bestand. En dat kan misschien ook wel wat 

informatie verschaffen waar u naar op zoek bent. En misschien komt dat ook de VVD tegemoet waarbij we 

zeggen: nou, dat is ook een manier om te kijken hoe het gaat met ons beleid op dat onderdeel. En hebben we 

volgens mij nog, de SP had de vraag: hoe zijn de klanten betrokken? Nou, de participatieraad is zowel 

betrokken bij de beleidsnota als ook deze uitvoeringsrapportage en zijn daar ook tevreden over met hoe het 

gaat, dus via die manier hebben we in ieder geval ook geprobeerd wat meer klanten, ik weet niet, of in ieder 

geval de doelgroep wat meer te betrekken, in ieder geval ook wat experts te betrekken om te kijken hoe dit 

nou gaat met elkaar. 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul: Ja, heel goed dat u zegt de participatieraad. Maar zitten daar ook vertegenwoordigers 

vanuit de sociale dienst? 

De voorzitter: Even een ogenblikje, u zit nu op een verkeerde naam, mevrouw Van der Raad. 

Mevrouw Özogul: Haha. Zitten er in de participatieraad ook vertegenwoordigers vanuit de sociale dienst? 

Want voorheen had je de ‘…’-raad, had je meerdere raden, maar het is nu in één en zitten daar dus die 

mensen ook nog in? 



De heer Roduner: Ik denk dat ik dat voor u nog echt even moet uitzoeken. Kijk, de participatieraad is natuurlijk 

uiteindelijk een samenvoeging van alle raden die we hadden met elkaar. Ik weet niet precies hoe die kennis 

nou is voortgegaan in dit nieuwe orgaan wat we hebben wat de participatieraad is. Maar ik ga er vanuit dat 

wel de expertise ook geborgd is om hier inderdaad naar te kijken. Maar laat ik nu zeggen dat ik nog even bij u 

nagaan om te kijken hoe die ‘…’ raad uiteindelijk is terechtgekomen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Steyger, GroenLinks. 

Mevrouw Steyger: Ja, dank u wel. Wethouder ook voor uw antwoord. We willen u alleen nog meegeven dat in 

die professionele gesprekken tussen de verschillende hulpverleners willen we nogmaals benadrukken dat het 

sociale wijkteam het echt moet hebben van vertrouwen en van een band die ze opbouwen met hun cliënten. 

Dus we hopen dat dat heel erg ook benadrukt wordt dat zij in een andere positie zitten dan andere 

professionals eromheen. En dat het ook zo is dat in wijken waar mensen die ondersteuning heel erg nodig 

hebben, als er een sfeer zou ontstaan dat dat vertrouwen beschaamd zou worden, ja dan heb je mogelijk 

mensen die hulp nodig hebben schrik je daarmee af. Nou, nogmaals even dat benadrukkend. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Roduner. 

De heer Roduner: Nee, dat volgens mij is dat ook wel onze insteek. We moeten niet doen alsof we hier de 

politie met de gummiknuppel naar binnen gaat. Volgens mij is overigens ook de rol van de politie is natuurlijk 

de afgelopen jaren veranderd en meer richting preventie gegaan. Dus, maar laten we er inderdaad voor waken 

dat het uiteindelijk gaat om gewoon goeie zorg te leveren en aan de andere kant natuurlijk ook onrechtmatige 

situaties stoppen. Maar dat dat niet ten koste moet gaan uiteindelijk van de klant. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van den Berg. 

Mevrouw Van den Berg: Ik mis nog een reactie op de laatste vraag over die vermenging van eventuele taken. 

Dat wij die controlerende taken en die hulpverleningstaken niet vermengd willen zien. Misschien heeft u hem 

beantwoord, maar dat is misschien een beetje… 

De heer Roduner: Nou, het was meer in mijn algemene verhaal dat volgens mij een controlerende taak ook 

een hulpverlenende taak is. In dat opzicht, een onregelmatigheid beëindigen kan ook een hulpverlenende taak 

zijn omdat we daarmee voorkomen dat nou ja mensen uiteindelijk in een grotere problemen terechtkomen. 

Dus zo volgens mij, dat is een iets andere manier waarop we ernaar kijken naar handhaven en dat is denk ik 

ook meer de achtergrond van de beleidsnota die we vorig jaar hebben vastgesteld. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. De heer Yerden, laatste vraag denk ik zo? Ja. 

De heer Yerden: Dank u wel. Nou, wij zijn allemaal tegen de onregelmatige situatie. Wij zijn tegen ‘…’ van de 

situatie, maar niemand wil in de bijstand terechtkomen. Maar iedereen wil uit de bijstand, dat is een heldere 

situatie. Maar we moeten die mensen stimuleren om uit de situatie komen. Maar het gaat over de angst 

Heersing. En als ik zo bekijk naar de Parkwijk en Schalkwijk, daar heb ik vele verhalen gehoord dat mensen zijn 

angst, bang. En dat is nadeel voor die groep eigenlijk. Je moet juiste situatie andersom benaderen en meer 

stimuleren vertrouwelijke band opbouwen om de mensen uit de situatie komen. En daarvoor is, ja dan 

moeten we wel heldere signalen geven naar de sociale wijkteam. 



De voorzitter: Dat was het? Dank u wel. Ik weet niet of er nog andere dringende vragen zijn? Anders gaat nu 

de wethouder reageren en dan gaan we het punt afsluiten. Niemand? Wethouder Roduner. 

De heer Roduner: Laatste keer denk ik hè? Nou, nog reactie op de Partij van de Arbeid: kijk, we doen 

natuurlijk, we zijn een heel traject gestart ‘ik doe mee’ om al onze klanten, ook mensen die 5 tot 10 jaar niet 

gesproken zijn, weer te spreken en daar het gesprek over aan te gaan: hoe kunnen we u helpen uit de bijstand 

te komen? Welke stappen kunnen we met elkaar zetten? Nou, dat is denk ik een heel zorgzaam traject waarbij 

we inderdaad proberen het beste uit mensen te halen. Dat traject gaat het nieuwe college gelukkig ook 

voortzetten. Of in ieder geval dat staat in het coalitieakkoord. Dus daar willen we ook voortgang aangeven dus 

ik denk op die manier proberen we ook mensen te motiveren en te helpen om uit de bijstand te komen. En 

nou ja, als we daar, ja. 

De voorzitter: Oké, duidelijk. Goed. Dan gaan wij verder met het laatste punt, dank u wel wethouder. Dan 

verzoek ik wethouder Snoek naar voren te komen.  

12. Bespreken afdoening Motie 11.2 Voorzie(ningen) in de Toekomst (MS) 

De voorzitter: Dan gaan we naar punt 12; bespreken afdoening motie 11.2 Voorzieningen in de Toekomst. Dit 

agendapunt is op verzoek… Jongens, even centraal alstublieft. We zijn bijna klaar, we lopen op tijd. Dank u 

wel. Dit agendapunt is op verzoek van D66 geagendeerd en het doel van de bespreking is om te controleren of 

het nieuwe coalitieakkoord leidt tot wijzigingen in beleid of investeringen. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel voorzitter. Vorig jaar is deze motie Voorzieningen in de Toekomst 

geagendeerd tijdens de kadernota. Deze motie roept op om te inventariseren welke voorzieningen op gebied 

van schoolgebouwen, sport, spelen, cultuur en verenigingsleven de komende 10 jaar nodig zijn om Haarlemse 

kinderen en jong volwassenen zich te ontwikkelen. En daarbij ook te kijken naar financiële investeringen en 

reserveringen, dus ook om te kijken naar knelpunten waar die daar zijn. Dus het is een integrale motie die 

vraagt om een langetermijnvisie. Ik zie in de afdoening dat daar in meerdere nota’s delen daarvan zijn 

verwerkt en deze is in zijn geheel dan belegd bij degenen die dan Groeiende Stad in portefeuille heeft. Dus aan 

u de nobele taak om de integraliteit daarvan te borgen. En de reden waarom ik dit wil agenderen is dat dit ook 

ten grondslag heeft gelegen aan het nieuwe coalitieakkoord wat er nu voorligt. En de zorg is in ieder geval bij 

D66 dat de raad dus niet versnipperd geïnformeerd wordt over deze motie en dat we dus op die manier ook 

gewoon integraal vragen beantwoord krijgen. En het verzoek was daarom daar ook misschien wat structureler 

updates van het college over te krijgen, zodat de raad ook beter kan bijsturen indien nodig. Dank u wel. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Zijn er andere commissieleden? Nee? De heer Van den Raadt, Trots. 

De heer Van den Raadt: Nou ja, hele goeie opmerking natuurlijk van D66. Alleen dan de vraag bij sommige 

leden van deze raad waarom dat dan niet meteen in de coalitieakkoord goed geregeld is? Of kreeg u het daar 

niet voor elkaar? 

Mevrouw Çimen: Nou, ik zat daar zelf niet aan tafel, maar zoals ik ook al zei: hij heeft ten grondslag gelegen 

aan het coalitieakkoord. Maar wat ik in ieder geval wel wil is dat de raad, gelet op de duale positie, kan blijven 

bijsturen. Dus ook hoe het college de raad informeert hierover en ook in integrale zin, zoals de motie ook 

oproept, dat wil ik wel blijven borgen. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 



Mevrouw Stroo: Ja, dank u voorzitter. Goed dat de voorzieningen gelijke tred houden met de verdichting. Voor 

sommige bestaande wijken is het nu al wenselijk om voorzieningen toe te voegen, met name in de 

vooroorlogse wijken die een hoge verdichtingsgraad kennen dus bijvoorbeeld ook weinig speelgelegenheid of 

een trapveldje. Ik hoop dat er ook voorzieningen komen op het gebied van spelen voor jonge kinderen tot vijf 

jaar. Voor deze groep wordt nu niks geregeld in de openbare ruimte. Dit tot onvrede van de jonge ouders. Wilt 

u ook aan deze groep denken? Dat is het. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog iemand anders? De heer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel. Nou, dat is wat de Actiepartij betreft is deze motie goed beantwoord. Het 

lijkt ook een beetje op de motie Maatschappelijke Voorzieningen in den breedte die we vroeger nog wel eens 

hebben ingediend. Daar ging het ook om zeg maar voorzieningen voor zorg en breder dan alleen wat hier 

genoemd is. Maar onze fractie is tevreden met het antwoord en de ingeslagen weg. 

De voorzitter: Heel goed, dank u wel. Nog iemand? Niemand? Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Ja, dank aan D66 voor de vragen en in beginsel natuurlijk de motie die u hierover heeft 

ingediend. Wij hebben, het vorige college heeft die motie al opgepakt en die heeft een aantal producten die 

daarmee samenhangen ook in de vorige periode vastgesteld, zoals het huisvestingsplan onderwijs, het 

sportinvesteringsprogramma. En dan kan ik de heer Van den Raadt meteen geruststellen: dat is eigenlijk prima 

geland bij de coalitie-onderhandelingen omdat voor verschillende van die voorzieningen ook middelen zijn 

vrijgemaakt. Ik heb eerder vandaag als wethouder financiën de kadernota gepresenteerd en daarbij ook laten 

zien dat voor die Groeiende Stad ook investeringen mogelijk zijn gemaakt en daarmee eigenlijk geven we 

langzaam uitvoering aan die oproep van D66: let nou op als die stad groeit, laat die voorzieningen dan 

meegroeien. Uw vraag en zorg zit met name op die integraliteit. Ik ben ook de programmawethouder voor 

groei van de stad, dus in die zin zit ik hier voor u met de verantwoordelijkheid om die integraliteit te borgen. 

Dat doen we ook middels een stuurgroep groei van de stad waarin de verschillende portefeuillehouders op 

wie dit betrekking heeft ook vertegenwoordigd zijn. Nou, dan kunt u natuurlijk Wethouder Roduner die de 

woningen wil bouwen, maar ook mevrouw Sikkema die de duurzaamheid en alle plannen wil borgen. Ikzelf, 

maar ook de wethouder Onderwijs die daar natuurlijk ook naar de voorzieningen kijk. En dat doen we allemaal 

via een zeer gestructureerde aanpak. Het programmacontract daarvoor, dus eigenlijk de outline van hoe we 

dit programma groei van de stad vormgeven is ter informatie geagendeerd in de commissie Ontwikkeling. En 

dan denk ik: ja, ‘…’ ook mijn zorg. Ik denk dat we met elkaar moeten afspreken waar we dit behandelen, of dit 

nou iets is voor de commissie Samenleving en dan ben ik te aller tijde bereid om hier te spreken, of dat we dit 

in de commissie Ontwikkeling willen doen omdat het met name ook over die woningbouwopgave en 

ontwikkelzones en de integraliteit in die ontwikkelzones. Want ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen als daar 

behoefte aan is dat we een raadsmarkt voor dit onderwerp organiseren. Maar in welke commissie past het 

dan het beste? Want u wilt het, u wilt versnippering voorkomen maar dat lijkt me dan ook aan deze zijde. 

De voorzitter: U heeft daar een interruptie voor van mevrouw Sterenberg, VVD. Heel kort. 

Mevrouw Sterenberg: Nou, meer een opmerking. Ik heb geen tijd meer, maar meer procedureel omdat u 

aangeeft: waar bespreek je dit? Maar hoort dit dan juist niet in de commissie Bestuur? Volgens mij is daar ook 

de toekomstvisie behandeld, als mijn geheugen me even niet heel erg in de steek laat. Het gaat natuurlijk niet 

alleen om de woningen maar het gaat om alles ernaast en dat was juist het idee van de motie. De integraliteit. 

En de commissie bestuur heeft niet een enorme agendadruk, dus ik zou nu zeggen: doe het daar lekker. 



De voorzitter: Goed voorstel. Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Ja, ik hecht eigenlijk inderdaad niet aan de een of de andere commissie. Alleen mijn oproep 

zou dan zijn: laten we met elkaar afspreken welk het is en dan zorgen dat de informatiestroom ook daar 

naartoe bevindt. We hebben ook met u afgesproken om via de P&C cyclus over de voortgang van de projecten 

te informeren. Dus dan kunnen ook steeds weer die integraliteit opzoeken. En de eerstvolgende keer zal dus 

bij de programmabegroting zijn. Jouw Haarlem vraagt specifiek dan nog aandacht: als er dan nog 

speelvoorzieningen zijn die meegroeien, laat het dan ook speelvoorzieningen voor kinderen onder de vijf jaar 

in de openbare ruimte zijn. Het klopt dat in ons huidige beleid daarvoor daaraan juist geen invulling wordt 

gegeven. Dat voor kinderen van… vijf jaar en ouder, drie jaar en ouder, ik weet het niet meer precies… Tot vijf 

jaar, u heeft hem scherp. Dus als u daar de discussie over aan wil gaan dan moet dat aan de hand van het 

speelbeleidsplan of dan moeten we dat separaat eens een keer agenderen. Maar in principe laten we de 

voorzieningen meegroeien met de stad zoals we er met elkaar de afspraken over hebben gemaakt binnen het 

programma Groei van de Stad. Dus ja, het is mijn opgave als wethouder Groei van de Stad om die integraliteit 

te bewaken om met name de confrontatie van al die belangen en die ontwikkel zones neer te leggen: Wat 

gebeurt hier aan woningen? Wat betekent dat voor bereikbaarheid en wat betekent dat voor leefbaarheid, 

voor groen, voor duurzaamheid, voor wonen? Sorry, voor onderwijs, voor sport? Et cetera. Dat vraagt dus om 

steeds te analyseren: hoeveel mensen komen erbij en hoeveel voorzieningen zijn er nodig? Maar ook: past dat 

dan allemaal op deze plek? Wat voor werking heeft dat voor het gebied eromheen? Dus in het 

programmacontact, ik zal bijna stoppen, kunt u zien een lange lijst van producten die ook daarbij opgeleverd 

zullen worden. U wordt er over integraal geïnformeerd via de P&C cyclus en ik laat het aan u als raad zelf over 

via welke commissie u dat wilt laten gebeuren. 

De voorzitter: Goed, dank u wel wethouder. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Of is het zo duidelijk? 

We hebben nog tijd hoor. Alleen de wethouder kan niet meer beantwoorden want die is ook door zijn tijd, dus 

u mag het, de heer Van den Raadt, afsluiten. 

De heer Van den Raadt: Nou voorzitter, goeie opmerking van de wethouder want in die motie vond ik dat niet 

helemaal terug en daar leek het toch meer echt over schoolgebouwen en andere volgens mij 

gebouwenvoorzieningen te gaan. Maar u trekt er toch wel veel breder ook over bereikbaarheid en over…, 

want ik zit zelf ook te denken: als die stad groeit dan hebben ook meer bushaltes nodig, hebben we ook meer 

handhavers nodig als de stad groeit. Dus dat komt ook allemaal terug straks in die cyclus waar u het dan over 

heeft?  

Mevrouw …: Openbare toiletten. 

De heer Van den Raadt: Dat zou ook nog kunnen, maar dat doet ik niet elke week, maar…  

De voorzitter: Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Ja u doet dan net alsof we gisteren wakker zijn geworden met die motie in onze broekzak, 

maar er is al enige tijd voorbijgegaan en ook een aantal discussies erover hier in deze commissie en op andere 

plekken, waar juist ook gezegd is: het gaat over meer dan alleen die voorzieningen die in die motie zijn 

genoemd. Waar het allemaal wel en niet over gaat vindt u ook terug in dat programmacontact wat op 19 april 

in de commissie Ontwikkeling is aangeboden. Het gaat niet over alles hè, dus laten we ook oppassen om te 

kijken dat we alles met alles verknopen. Maar het gaat om het goed faciliteren van die woningbouwopgave 

met de groei die daarbij hoort op verschillende voorzieningen en disciplines. 



13. Sluiting 

De voorzitter: Goed, dank u wel. Nou, dan zijn we aan het einde van punt 12 gekomen en dan rest mij nog 

eigenlijk de schaduwraadsleden in ieder geval alvast een fijne zomerreces te wensen. Dit was de laatste 

vergadering voor de commissie Samenleving en de raadsleden zien we natuurlijk weer volgende week weer, of 

de week daarop ook nog. En daarop, tot en met 19 juli de laatste vergadering. Ja, ik wens u een fijne avond. 

 

 


