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TRANSCRIPT VAN DE RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 2 september 2021 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter: Goedenavond, allemaal. Welkom weer bij een nieuwe commissie samenleving na het 

zomerreces. Ik hoop dat u allen een fijn reces heeft gehad, goed uitgerust bent en weer met frisse moed onze 

stad kunnen vertegenwoordigen. Ik heb geen mededelingen gehad van mensen die afwezig zijn maar ik zie wel 

dat de heer De Lint hier nu zit. 

De heer Lint: Ja, voorzitter, de heer El Aichi die heeft een verkoudheid. Hij is negatief getest maar voelt zich 

niet op zijn gemak om hier te komen. Daarom vervang ik hem vandaag.  

De voorzitter: Dank u wel. Welkom en succes. Ik zie dat we volgens mij ook weer een voltallige commissie hier 

aan tafel hebben. Dat is wel een hele tijd geleden. Oh, de heer Smit. 

De heer Smit: ‘…’. 

De voorzitter: Gaan we proberen. Ik zal hem ook ietsje dichterbij zetten, misschien dat het dan iets harder is 

ook. Dank u wel. Zijn er nog verdere berichten van verhindering? Voor de mensen die er nog niet zijn? Nee. 

Dan verzoek ik nog wel eventjes de coronaregels in acht te nemen. We hebben nog steeds de anderhalve 

meter die we moeten respecteren en voor de rest … Oh, mevrouw Zoon. Hart voor Haarlem. Uw microfoon. 

Mevrouw Zoon: Ik mis punt 2, u begint meteen bij punt 3, bij de mededelingen. 

De voorzitter: Nee hoor, ik ben nog niet bij punt 2. Ik ging even kijken of iedereen aanwezig was omdat ik al zal 

dat de heer El Aichi er niet was. Vandaar. 

De voorzitter: Ik ga nu door naar het vaststellen van de agenda, dus agendapunt 2. U moet nog inloggen, 

mijnheer Smit. 

De heer Smit: Voorzitter, zou ik een toelichting mogen krijgen op de niet doorgegane technische sessie van 

afgelopen dinsdag en de bijeenkomst die volgende week dinsdag wordt gehouden en de status van de 

bijeenkomst van volgende week dinsdag? 

De voorzitter: Nou, ik zie de wethouder hier naast me zitten en waarschijnlijk gaat het ook daar over. Dus 

misschien komt het nog. 

De heer Smit: Nou, ik begrijp dat u het initiatief heeft genomen om het niet door te laten gaan dus ik vraag uw 

reactie even. 

De voorzitter: Nou, ik ga daar heel kort over zijn, er is ons ter ore gekomen dat de technische sessie, zoals die 

gepland was, een andere lading ging krijgen en niet meer de technische sessie was zoals dat bedoeld was maar 

meer een heel andere koerswijze. Op basis daarvan hebben we besloten omdat u als commissie ook daarover 

nog niet geïnformeerd was, hebben we besloten om deze technische sessie niet door te laten gaan. Ik wil daar 

niet te lang bij stilstaan, want we willen ook … We hebben ook een volle agenda dus dat is even mijn 

toelichting en u krijgt waarschijnlijk nog een toelichting van de heer Botter. 
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De heer Smit: Dan vraag ik u toch even, als voorzitter, wat is dan de status? Want u bent voorzitter en 

bewaakt onze agenda. Wat is de status van de bijeenkomst volgende week dinsdag? 

De voorzitter: Ik ben er niet bij, volgende week.  

De heer Smit: U weet niet … 

De voorzitter: ‘…’ kunnen lezen, het wordt vanuit Velsen georganiseerd. Kunnen we door? 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Dan gaan we naar het vaststellen van de agenda. Zijn er nog zaken die u van de agenda wilt 

hebben? De heer Van der Raat, Trots Haarlem. 

De heer Van der Raat: Ja, voorzitter, maar dat was eigenlijk nog over wat u daarvoor zei, coronaregels, maar 

op het bordje staat bij de ingang 17 mensen en we zitten nu met 22 mensen. Ik neem aan dat de corona zo is 

afgezwakt dat 22 wel mag. En bij mijn mededelingen wil Trots Haarlem graag de heer Wiedemeijer bedanken, 

van de PvdA, voor zijn landelijke poging om de coalitiebesprekingen vlot te trekken. Dat wordt erg 

gewaardeerd.  

De voorzitter: Dan loopt al voor op de mededelingen, maar dat is dan alvast gedaan, dank u wel. Ik zag nog 

een hand achterin, de heer Smit, OPHaarlem. 

De heer Smit: Ik verzoek, namens meerdere fracties, om agendapunt 8, regiovisie jeugdhulp Zuid-

Kennemerland, te verschuiven naar de agenda van 30 september. Er zijn daar meerdere redenen voor. Ten 

eerste, er komt een notitie van ook meerdere fracties met een aantal vragen aan het college over de huidige 

status en vele onduidelijkheden en er is volgende week een informatieve bijeenkomst waarbij wellicht meer 

informatie wordt gegeven en de regiovisie lijkt op dit moment de opmaat naar de verwerving c.q. de 

verwervingsstrategie en wij vinden dat er te weinig informatie is, los van de kwaliteit van het stuk, om hier nu 

al over te discussiëren. Dus we willen we het naar 30 september en hopen daarvoor een meerderheid in de 

commissie. 

De voorzitter: Ga ik toch eerst even de commissie peilen. Het heeft natuurlijk wel een ander niveau, een 

andere lading, deze visie maar het is aan u natuurlijk. Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem 

Mevrouw Zoon: Ja, ik ondersteun dit want wij hebben naar u ook een stuk gestuurd waar wij een reactie op 

hebben gegeven. Het gaat niet over de visie maar het gaat over de verwervingsstrategie waar inderdaad 

vandaag nog informatie over is geweest. Dat is te kort om nu te debatteren dus het gaat niet om de visie maar 

het gaat echt over de verwervingsstrategie die nu … 

De voorzitter: Maar de heer Smit heeft het nu even over agendapunt, de regiovisie. Die wil hij doorschuiven 

naar … Dus ik ga niet teveel toelichting vragen, gewoon even handjes omhoog wie hem van de agenda wil of 

niet. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, op zichzelf, ik snap wel dat er heel veel onduidelijkheid was 

maar ik denk eigenlijk dat het verzoek van zowel mevrouw Zoon als de heer Smit meer betrekking heeft op 

agendapunt 9 want volgens mij wordt de visie niet meer gewijzigd vanuit de regio. Volgens mij kunnen we die 

vandaag bespreken en vaststellen. Als het echt gaat over, hoe gaan we verder met die verwerving, dan deel ik 
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wel het standpunt, laten we nou even die technische sessie gebruiken en de laatste stukken goed van ons 

lezen en dat we dat naar de 30e verplaatsen. 

De voorzitter: Dat was ook mijn visie op deze visie. De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel. Ik vind het enigszins ongemakkelijk om nu niet over een visie te gaan 

praten terwijl ik daar eigenlijk toch nog wel een paar vragen bij heb. Dus ik zou eigenlijk toch gewoon de 

ruimte die we vandaag hebben ingepland toch gewoon willen benutten voor degenen die daar vragen over 

willen stellen, om die te stellen. Ik zou wel begrip hebben op het moment dat er leden zijn die zeggen, het is 

op dit moment niet het moment om er mee in te stemmen dus we doen de advisering aan de raad stellen we 

bijvoorbeeld een week uit. Maar ik zou wel de collega’s willen vragen om anderen die vragen hebben, de 

mogelijkheid te geven die in ieder geval nog te stellen en dan kunnen we dat eventueel dan nog een paar 

weken later nog een keer doen naar aanleiding van de nieuwe informatie. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Sepers. 

De heer Sepers: Ja, dank u wel. Ja, wij maken een knip tussen agendapunt 8 en 9. Agendapunt 8 kunnen we 

wat mij betreft behandelen met wel de zware kanttekening dat, als het gaat om de verwerving, dat we 

daarmee helemaal niets willen vastleggen over de wijze waarop dan, wat ik dan steeds maar, de 

machinekamer ingericht wordt. Maar misschien is het voorstel van de heer Van Kessel nog beter om te 

zeggen, we praten erover en dan doen we er 30 december vanuit de commissie definitief een klap op. Maar ik 

ben het wel eens met mevrouw Çimen die zegt van, het gaat eigenlijk over punt 9 wat we van de agenda 

moeten afvoeren, want de RIB die daar staat is van ver voor het reces. Ik kan me niet voorstellen dat er in die 

drie maanden helemaal niets gebeurd is. Dus ik neem aan, ik snap ook niet helemaal waarom we niet een 

actuele RIB op tafel hebben, maar dat punt zou ik in ieder geval willen afvoeren in afwachting van een nader 

bericht vanuit het college over wat er nou eigenlijk de laatste drie maanden gebeurd is. 

De voorzitter: Duidelijk. Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 

Mevrouw Stroo: Ach, dat wordt volgens mij sowieso een bespreekpunt in de raad. Over 9 wil ik graag dat 

agendapunt in ieder geval afvoeren want daar hebben we gisteren nog informatie over gekregen en dat heb ik 

nog niet met de fractie kunnen bespreken. 

De voorzitter: De heer Smit. 

De heer Smit: In die zin heb ik een om missie gemaakt bij agendapunt 9 omdat het betreft de RIB 6 van mei dit 

jaar, dacht ik dat die alleen maar als informatie bijgevoegd was, uiteraard niet meer een punt wat je gaat 

bespreken want er komt een nieuwe raadsinformatiebrief. Het is wel zo dat de regiovisie beschreven wordt als 

de opmaat naar de verwervingsstrategie. In die zin zie ik wel de koppeling maar dan ga ik mee met mijnheer 

Van Kessel die zegt van, bespreken kan ook en dan kunnen we de status vervolgens bepalen of die op 30 

september aangevuld met nadere informatie besproken kan worden. Verder besproken kan worden. 

De voorzitter: Wat mij betreft is het duidelijk. We besluiten gewoon nu, 8 gaan we gewoon behandelen, 9 daar 

zie ik wel volgens mij mensen die dat willen afvoeren of willen door… Ja? Dan gaan we 9 nu afvoeren. 

Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem.  
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Mevrouw Zoon: Ja, en dat gaat eigenlijk ook over punt 12 want dat zit in het verlengde van punt 9, dat gaat 

ook over de verwerving en het selectiedocument gewoon in de wijk. Maar daar zitten wel insprekers bij dus 

we moeten met elkaar kijken of we dan insprekers willen gaan horen en of we het document dan misschien 

verder willen naar ‘…’. 

De voorzitter: ‘…’ andere lading. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben het hier niet mee eens. Kijk, het zijn twee aparte 

trajecten. Ja, we kunnen wel dingen met elkaar nu gaan verknopen maar het gaat om twee heel aparte 

trajecten, gewoon in de wijk is een Haarlems traject en het andere is regionaal. Dus volgens mij kunnen we 

dat, en dat proces is al gaande dus het nu van de agenda voeren betekent dat we dus weer een nieuwe fase 

ingaan zonder dat we hier überhaupt iets over hebben kunnen zeggen in die commissie. Dat zou ik echt niet 

willen. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, daar sluit ik me bij aan. 

De voorzitter: Sluit aan bij mevrouw Çimen. Mevrouw Booms, ChristenUnie. 

Mevrouw Booms: Ik moet weer even wennen aan de knoppen. Ik sluit me daar ook bij aan want die lopen 

volgens mij ook een halfjaar voor op de nieuwe aanbesteding jeugd. 

De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan laten we die ook gewoon staan. Wat u ook zei, er zijn ook vier insprekers 

dus het is al mooi als we dat ook gelijk kunnen gaan behandelen. Ja? Dan voeren we dus alleen 9 af en 8 en 12 

gaan gewoon door. Dus de agenda blijft voor de rest zo staan. 

3. Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

De voorzitter: Dan gaan we naar de mededelingen. Ik heb een aantal mededelingen. Als vervolg op de 

regionale raadsmarkt, daar komt ‘ie dan, verwerving jeugd, wordt op verzoek van de wethouders met de 

portefeuille jeugd een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op woensdag, klopt dat, 8 

september van acht uur tot half tien waarover gisteren meer informatie al verzonden is per email. In het 

weekend van 11 en 12 september wordt tijdens de open Monumentendagen de raad zal weer opengesteld … 

Sorry, de heer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Die bijeenkomst, vanuit Velsen georganiseerd, is die digitaal of is die fysiek? 

De voorzitter: Digitaal volgens mij, ja. Nog een keer, in het weekend van 11 en 12 september wordt tijdens de 

open Monumentendagen de raadzaal opengesteld voor publiek. De bezoekers worden ontvangen door 

raadsleden die hen informeren over de globale geschiedenis en over de Haarlemse gemeenteraad. De griffie 

levert daar schriftelijke informatie voor aan. Wie zijn er beschikbaar voor ontvangst om op die dag de mensen 

te woord te kunnen staan? Er gaat nu een lijstje rond, ik hoef dat nu niet te zeggen, daar gaat even een lijstje 

rond en indien u wilt aanmelden voor die dag, gaarne even uw naam op dat lijstje zetten. Alvast dank. Dit is 

nog ver weg, het is 17 november, dan wordt er opnieuw een meet en share georganiseerd, een ontmoeting 

met de wijkraden en de buurt en wijkinitiatieven. Voor de voorbereiding van deze bijeenkomst worden twee 

raadsleden verzocht zich aan te sluiten bij de voorbereidingsgroep die op dinsdag 7 september om vijf uur ’s 
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avonds bij elkaar komt. Wie heeft er interesse om dat te doen? Volgende week 7 september, dinsdag 7 

september om vijf uur ’s avonds. Mevrouw Stroo, mevrouw Zoon, de heer Van der Raat. Ja, genoeg. Dank u 

wel. Dan hebben we dat gehad. Dan gaan we naar de mededelingen van de wethouders en ik heb begrepen 

dat de heer Botter een mededeling wil doen. Wethouder, gaat uw gang. 

Wethouder Botter: Ja, dank u wel, mijnheer de voorzitter. Het gaat eigenlijk over het punt waar u net al over 

heeft gesproken. Voor mij was het jammer dat de bijeenkomst van afgelopen dinsdagavond niet door kon 

gaan. Dat had ermee te maken dat, volgens de regels van Haarlem, de wethouders geen toelichting konden of 

mochten geven tijdens een technische sessie. Dat is in de andere gemeentes, is dat wel het geval en het 

verzoek van de wethouders was gewoon, dat er heel veel gebeurd is de afgelopen drie maanden en dat we 

graag u daarover wilden informeren en een korte toelichting wilden geven van waarom die veranderingen zijn 

doorgevoerd. Vanuit Velsen is het wel mogelijk bij een informatieve sessie dat wethouders een korte 

toelichting geven, vandaar dat dat om administratieve redenen op deze manier is georganiseerd. Het is alleen 

wel zo dat het betekent dat het een week moest worden uitgesteld. Dat was voor mezelf ook niet heel prettig 

want ik heb eigenlijk volgende week woensdag ook een afspraak staan, die zal ik echt proberen te verzetten 

want ik vind het belangrijk genoeg om bij de sessie van woensdag aanwezig te zijn. Daar heeft u ook in gezien 

dat er een aantal dingen is gewijzigd in de stukken die u heeft meegestuurd gekregen gisteren. Daar zat ook, 

volgens mij, een up-to-date raadsinformatie brief bij, het waren vier documenten die we hebben gestuurd 

zodat we hebben kunnen laten zien hoeveel bijeenkomsten er de afgelopen periode zijn geweest en wat die 

hebben opgeleverd. Dat we heel goed naar u hebben geluisterd en dat het de bedoeling is om u te informeren 

over het feit dat we afstappen van het centraal door een en dezelfde conglomeraat of samenwerkingsverband 

van partijen te gaan samenwerken en dat we daarnaast ook nog de lichte vormen van de jeugdhulp apart 

zullen aanbesteden. Dat gaat verder dan de vrij gevestigden maar er komt een twee percelensysteem voor de 

ingewikkelde jeugdhulp, de complexe jeugdhulp aan de ene kant en voor de lichte eenvoudige jeugdhulp aan 

de andere kant. Dat wilden we u heel graag mondeling toelichten. U bent dus nu, heeft de primeur dat u 

eigenlijk het praatje wat u volgende week dan opnieuw hoort van mijn college Sebastian Dinjens en ik zal de 

bijeenkomst afsluiten, maar dat is de reden waarom het is uitgesteld, dat is de reden waarom wij graag het 

woord wilden voeren. Ik denk dat, ten aanzien van de stukken die er nu voorliggen, in ieder geval veel 

mogelijkheden bestaan om toch vanavond dat gesprek inderdaad te hebben over de regiovisie. De regiovisie is 

in feite de basis van de informatiegegevens die zijn verzameld. Misschien dat de regiovisie op twee zinnen 

moet worden aangepast voordat die naar de raad gaat omdat er ook iets gewijzigd is in de termijnen van de 

contracten, in ieder geval, dat is ons voorstel. In de regiovisie staat nog voor negen jaar en dat zou moeten 

worden ingeperkt. Ten aanzien van de governance structuur staat ook nog een zinnetje wat eventueel vooruit 

zou lopen op die samenwerkingsverbanden. Als je dat niet meer doet, moet dat niet in die regiovisie staan. 

Maar voor de rest is de regiovisie, en daar gaan we het straks over hebben, in feite een analyse van de situatie 

zoals het is gesteld, eigenlijk de staat van de jeugdzorg in midden en Zuid Kennemerland. Dank u wel, mijnheer 

de voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Nou, dan bent u daarvan op de hoogte. Even kijken hoor, dat waren de 

mededelingen. Nou, dan komen we eigenlijk nog bij de mededelingen van de commissieleden. Heeft iemand 

van u commissie nog een mededeling te doen? De heer De Lint. 

De heer De Lint: Ja, voorzitter, van mijn kant even een waarschuwing. Omdat ik de heer El Aichi vervang, heb 

ik ook pas sinds vandaag dus spreekbijdrage dus het zal er soms een beetje schokkerig uitkomen maar ik hoop 

dat u daar begrip voor heeft. Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank u wel. Dat komt vast wel goed, de heer De Lint.  

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

De voorzitter: Dan gaan we naar de agenda voor de komende vergadering, de jaarplanning en de actielijst voor 

de commissie samenleving. Heeft u daar op- of aanmerkingen? Nee. Dan zijn er nog ter kennisnamestukken 

die er staan. Wilt u die agenderen? De heer Smit, OPHaarlem.  

De heer Smit: Nou, als het gaat om de volgende vergadering willen we graag aankondigen dat er een stuk 

komt geschreven door onze collega Chris IJsbrandy en dat bieden we namens meerdere aan en daar vragen 

we het college om een reactie dus dat willen we graag de 30e ook op de agenda hebben als onderdeel van de 

voortgang verwerving streep regiovisie. 

De voorzitter: De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, ik wilde het college bedanken voor het sturen van de stand van zaken technische 

nulmeting Haarlemse schoolgebouwen. 

De voorzitter: Sorry, ik dacht dat u een vraag aan de heer Smit had. 

De heer Van Kessel: Die wil ik zo meteen dan agenderen en het voorstel van de heer Smit vind ik geen enkel 

probleem. 

De voorzitter: Oké, het is een beetje buiten de orde, normaliter pakken we natuurlijk stukken. Even met alle 

liefde, ik ben natuurlijk ook op de hoogte van wat er geschreven is en wat er gaande is dus wat mij betreft 

gaan we die gewoon op de agenda ook zetten. Ik weet alleen niet of dat nog enigszins zin heeft naar 

aanleiding van de wijzigingen die daar aan zitten te komen. Maar goed, dat kunt u dan te zijner tijd nog 

bepalen. De heer Sepers, PvdA. 

De heer Sepers: Ja, voorzitter, het verzoek steun ik uiteraard ook maar ook het verzoek, ik weet niet of de heer 

Smit dat gedaan heeft, om van het college dan een reactie op dat stuk van de heer IJsbrandy te vragen, tijdig, 

voor 30 september, zodat we dat bij de beschouwing kunnen betrekken. 

De heer …: Dank u, mijnheer Sepers, maar ik heb dat toch ook in eerste instantie al genoemd en fijn dat u het 

nog een keer, nogmaals, zegt want dat is natuurlijk, dat geeft waarde aan het stuk als het college daarop 

gereageerd heeft, op tijd. 

De voorzitter: Ja, nog wat anders te agenderen? Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul-Özen: Stuk bezwaren raadsinformatiebrief federatie vaktherapeuten, 5.2, wil ik voor de 30e 

agenderen. Bezwaar raad informatiebrief federatie vaktherapeutische beroepen, 5.2. 

De voorzitter: Is daar een steun voor? Dat moet ik ook nog even vragen, natuurlijk. Vanuit de commissie.  

Mevrouw Özogul-Özen: We gaan natuurlijk straks jeugd inkopen doen en daar hoort dan vaktherapeuten bij 

en hier is een bezwaar vanuit de federatie. Dat vind ik toch belangrijk om dat mee te nemen.  

De voorzitter: Even kijken, is daar steun voor?  
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De heer …: Nou, kan dat dan niet gewoon als een van de punten bij de verwerving meegenomen worden? 

De voorzitter: Dat we die meenemen, dus dan zetten we die bij een agendapunt even tezamen met al die 

andere stukken die er nog bij gaan komen. Ja? Nog iets? Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Ja, ik wil graag punt 1.2.1, Levvel5 agenderen. Ik wil dat stuk namelijk agenderen voor de 

vergadering van de 30e. Ik krijg het gevoel dat we hier te maken krijgen met een soort ‘…’ twee. Levvel5 

verkeert in financiële moeilijkheden en er zijn zorgen over de continuïteit. Er is geconstateerd dat de 

activiteiten niet structureel verlies geven en Haarlem wil 4 t investeren dus ik wil daar graag over discussiëren 

met de commissie. 

De voorzitter: Commissie, steun? 

De heer …: Uiteraard, wordt gesteund. 

De voorzitter: Ja, komt ‘ie ook. De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel. Ik wilde graag de stand van zaken technische nulmeting Haarlemse 

schoolgebouwen bespreken. Ik ben heel blij dat het college de inventarisatie heeft gemaakt en dat die bekend 

is maar daar blijkt ook uit dat er nog een flinke opgave voor de gemeente Haarlem ligt, ook budgettair, en ik 

wilde daar graag ook met de commissie over van gedachten wisselen. 

De voorzitter: Dat is 1.7. Commissie, steun? Ja. Dan gaan we die ook agenderen. Verder nog, de heer Hulster, 

Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, het valt me op dat de spreektijdenklok loopt op het moment dat we over de agenda 

praten. Het lijkt me goed om de spreektijdenklok stil te zetten als we over de agenda praten. 

De voorzitter: Dit is standaard zo, die loopt altijd al door.  

De heer Hulster: Nee, dat is onjuist. Bij de commissie bestuur is besloten dat de spreektijdenklok niet loopt 

want het is eigenlijk van de orde dat we agendavoorstellen doen en dat is ook in andere de commissie is dat 

nu het gebruik. Dus ik stel voor, mits de commissie daarmee akkoord gaat, dat we dat ook hier invoeren. 

De voorzitter: Dat moet dan echt voor de volgende keer uitgezocht worden want het is nu niet mogelijk om 

dat even te stoppen. De klok indrukken betekent lopen. De heer Smit, OPHaarlem. 

De heer Smit: Mijnheer de voorzitter, ik heb een actieve rol gespeeld bij agendapunt 2 en 4 met de bedoeling 

om zaken goed te laten lopen, dus ik neem aan dat, als ik tijd tekort kom, dat u daar wel rekening mee houdt. 

Dank u. 

De voorzitter: Dat weet u, de heer Smit. Goed, kunnen we verder? Ja?  

5. Transcript commissie d.d. 3 juni (alleen naar aanleiding van) 

De voorzitter: Dan gaan we naar het transcript van de commissie van de vorige keer. Zijn daar nog op- of 

aanmerkingen over? Nee. 
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Ter advisering aan de raad 

6. Exploitatiebijdragen 2021-2023 voor sportinventaris binnensport accommodaties (ROGM) 

De voorzitter: Dan gaan we het eerste punt, dat is een adviseringstuk, dat is de exploitatiebijdrage 2021- 2023 

voor sportinventaris binnensportaccommodaties. De gemeente Haarlem kent voor de vaste en verrijdbare 

sportinventaris van binnensportaccommodaties met een levensduur langer dan 10 jaar, geen meerjaren 

investeringsplan. Voor deze vervangers zijn geen middelen in de begroting gereserveerd. Hierdoor is in de 

afgelopen jaren de inventaris niet planmatig en tijdig vervangen met als gevolg dat de inventaris van 

verschillende binnensportaccommodaties niet volledig op orde is. Met een extra inspanning kan de 

sportinventaris die in de komende drie jaar gefaseerd in orde worden gebracht door SRO Kennemerland. De 

raad wordt verzocht om in 2021, 2022 en 2023 respectievelijk 60.000, 140.000 en € 178.000 te onttrekken aan 

de reserve duurzame sportvoorziening voor de dekking van de kapitaallasten, voor het op orde brengen van 

de sportinventaris van de binnensportaccommodaties door SRO Kennemerland BV. De budgetbevoegdheid 

om middelen te onttrekken aan de reserve ligt bij de raad en de budgetbevoegdheid om middelen beschikbaar 

te stellen vanuit de exploitatie, dat ligt bij het college. De commissie samenleving wordt verzocht advies te 

geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering. Wie mag ik hierover het woord geven? Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 

Mevrouw Stroo: Bij dit agendapunt struikelde ik gelijk al over de eerste begeleidende zin waarin staat dat de 

binnensport geen meerjareninvesteringsplan kent om de kwaliteit van de sport inventarissen op orde te 

houden, met als gevolg dat er geen geld beschikbaar was hiervoor. De gemeente heeft de boel laten 

versloffen. Waarom was er tot nu toe geen meerjareninvesteringsplan? Hoe is dit mogelijk? Is SRO hier in 

gebreken gebleven? Is SRO niet goed aangestuurd? Graag antwoord van de wethouder hierop. Het is goed dat 

er nu orde op zaken wordt gesteld met de hulp van de … 

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

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk gemist dat u het zelf ook opbracht dat de 

gemeente hier in gebreke aan het blijven was. Maar wanneer heeft u dat zelf opgebracht dat de wethouder 

hieraan zou moeten denken. 

Mevrouw Stroo: Nou, het is me nu door die zin ook heel duidelijk geworden dat er gewoon bij staat, bij dit 

agendapunt, het geen meerjarenplan. Daarvoor was ik er nog niet van op de hoogte. Dus misschien heb ik ook 

wat laten liggen, het zou best kunnen. Goed. Het is goed dat er nu orde op zaken wordt gesteld met hulp van 

de klankbordgroep binnensport waarin sportverenigingen die gebruik maken van de sportaccommodaties en 

gymzalen vertegenwoordigd zijn. Gelukkig is er een budget gevonden omdat er geld over was bij de 

nieuwbouw van de Duinwijckhal, om de gaten te dichten. Jouw Haarlem gaat akkoord met het verstrekken van 

de nodige middelen en het meerjaren investeringsplan 2021-2023 met de investeringsbedragen dat nu wel is 

opgesteld. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Booms, ChristenUnie. 

Mevrouw Booms-van der Meer: Dank u, voorzitter. Sporten is belangrijk en de inventaris moet op orde zijn 

anders ontstaan er onveilige situaties. Het verbaast de ChristenUnie dat er in het verleden geen 

investeringsplan is gemaakt voor de inventaris. Maar ik heb inmiddels begrepen dat dat ook een fout is van de 

raad, excuses hiervoor. Niet alleen is het belangrijk om middelen in te zetten om de inventaris goed op orde te 
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brengen, het is ook belangrijk dat er een investeringsplan komt voor de komende tien jaar, precies wat de 

wethouder voorstelt. We zijn akkoord met het plan. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Oomkes, PvdA. 

De heer Oomkes: Dank u wel, voorzitter. Bij problemen met de ventilatie van gemeentelijke sporthallen bleek 

in 2019 dat Haarlem geen of onvoldoende budget had gereserveerd voor regulier onderhoud. Het probleem 

werd toen nijpender omdat de ventilering in de Kennemer sporthal niet naar behoren bleek te werken in 

tijden van Covid een behoorlijke ramp. Wethouder Snoek ging toen door het stof. De raad stond hen toen toe 

de investeringsagenda op sportgebied te herzien waardoor binnen sportactiviteiten inmiddels in elk geval 

geen hinder ondervinden van slechte ventilatie. De raad wordt nu verzocht akkoord te gaan met nieuwe 

voorstellen om de benodigde middelen te onttrekken aan de betreffende reserve voor de jaren ’21 tot en met 

’23. De posten betreffen ook reguliere gymzalen in alle Haarlemse wijken. Groot onderhoud en aanpassingen 

die noodzakelijk is en wordt uitgesmeerd over een groot aantal jaren. De PvdA hecht aan sport en veilige 

voorzieningen dus adviseer ik in een ieder in te stemmen met deze plannen. Een kanttekening blijft, wat wordt 

er gedaan om een herhaling van dergelijke omissies te voorkomen, zowel op de eigen afdeling als bij 

beheerder SRO? Dank u wel. 

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

Mevrouw Zoon: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik herhaal ook maar, hoe is het mogelijk dat er geen mjip is voor 

sportinventarissen voor de binnensport en dat dit pas na 10 jaar boven water komt? Waar waren de signalen 

uit het veld of van de professionals vanuit SRO? Welke rol heeft SRO in dit dossier? U schrijft dat 

sportinventaris buiten de scope van SRO valt en daardoor had SRO geen rol en was daar deze misser een feit. 

Uiteraard moeten de voorzieningen op orde wezen dus daar gaat het debat niet over. Echter, wat mijn partij 

belangrijk vindt is hetgeen dat dit misschien een incident is of dat er nog meer vergeten is aan een investering 

in het sportdomein, die daar zich bevinden. We weten het niet en ik wil daar graag een antwoord over de 

wethouder van. Kan de wethouder hier een toezegging over doen? Het is wel fijn dat er een budget 

beschikbaar is voor de begroting en hopelijk was daar nog geen andere bestemming voor. Wel heeft mijn 

partij nog een vraag over paragraaf 8.4, SRO wordt eigenaar. Hoe verhoudt zich dit met het uitgangspunt van 

de inventaris buiten de scope die buiten SRO valt? Welke veranderingen vinden nu plaats en krijgt SRO nu 

andere bevoegdheden? U schrijft ook, SRO wordt eigenaar van de inventaris maar als het contract beëindigt, 

blijft de gemeente niet achter met een lege gymzaal. Moet de gemeente haar eigen spullen dat terugkopen of 

zijn er andere constructies afgesproken? Graag hier meer uitleg over, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me nog inderdaad bij de vervanging van de 

luchtverversingssystemen herinneren dat ik de wethouder, toenmalige wethouder, vroeg, zijn er dan nog 

meer zaken van achterstallig onderhoud en de wethouder zei toen, nee, maakt u zich geen zorgen, maar goed, 

nu blijkt dat er bij de inventaris wel achterstallig onderhoud is, dat is inderdaad iets anders dus misschien 

heeft hij toch gelijk gehad met zijn constatering toen. Maar ja, het is duidelijk dat dat er in gelopen moet 

worden. Wij maken ons een beetje zorgen over dat er nu dus jaarlijkse rentelasten komt op deze investering 

en dat er eigenlijk niet staat hoe dat dan afgebouwd wordt. Dus we blijven misschien nog wel tot het einde 

der tijden rentelast betalen op deze investering terwijl dat de spullen misschien opnieuw vervangen zijn. Dus 

we vragen ons, dat is een vraag aan de wethouder van, hoe lang loopt deze rentelast eigenlijk door? 
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De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit, OPHaarlem. 

De heer Smit: In aanvulling op de voorgangers constateert OPHaarlem dat het stuk, het raadsstuk, beter was 

geweest als het college had aangegeven dat er een mjip wordt ontwikkeld hiervoor want dit staat in het 

raadsstuk en het is een omissie en die mag, vind ik, toch wel vastgelegd worden in het raadsstuk zelf. Dus ik 

hoop dat de wethouder dat eventueel wil aanvullen voor de behandeling in de raad. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Timmer-Aukes, GroenLinks. 

Mevrouw Timmer-Aukes: Dank u wel, voorzitter. Tijdens het lezen van de kadernota viel me al op van er is 

geen meerjareninvesteringsplan en toen dacht ik al van hee, dat is gek, maar toen dacht ik ook, vanaf 2024 

wordt er structureel geld, extra middelen vrijgemaakt dus daar zal dan wel goed over nagedacht zijn. Nu zie ik 

in het stuk dat wij naar 2024 gefaseerd ook geld erbij moeten doen om tot die 180.000 te komen. Toen dacht 

ik, waarom behandelen we dit eigenlijk nu en niet voor de kadernota? Ik heb toen even ook gevraagd van, 

goh, waarom zit het niet bij de kadernota, daar heb ik wel een duidelijk antwoord over gehad en toen dacht ik, 

oké. Maar toch blijf ik een beetje die smaak hebben van, hadden we dit nou voor de kadernota behandeld dan 

was het ook, wat in de kadernota stond, ook veel duidelijker geweest. Dat terzijde. Ook GroenLinks is blij dat 

er nu een meerjareninvesteringsplan komt, die had er al moeten zijn maar goed, die discussie gaan we niet 

aan. Daarnaast, over SRO, ik vond het ook frappant dat er vandaag ook een persbericht uitkwam over dat we 

de samenwerking met SRO verder aangaan. Toen moest ik ook even goed lezen, is dit dan al het ding wat hier 

in staat van SRO wordt eigenaar. Vraag aan de wethouder, klopt dat dat dat niet zo is en dat het gewoon 

toeval is dat vandaag net dat persbericht eruit komt? Oké. GroenLinks kan voor de rest akkoord gaan met het 

stuk. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, ik heb geïnterrumpeerd toch ook. De VVD is blij dat er een meerjareninvesteringsplan 

voor binnensportaccommodaties inmiddels is. We hebben er lang op gewacht maar nu het er komt, kunnen 

wij daar van harte mee instemmen. Wat ons betreft kan het ook als een hamerstuk. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer De Lint, CDA. 

De heer De Lint: Ja, voorzitter, wij vinden het natuurlijk hartstikke belangrijk dat de inventaris op orde is, dat 

er genoeg goedwerkende toestellen zijn in alle zalen in Haarlem. Ja, een gebrek aan het 

meerjareninvesteringsplan is natuurlijk niet goed, het is fijn dat dat wordt opgelost. Wat ons betreft is dit ook 

een hamerstuk. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog iemand? De heer Van den Raadt, Trots Haarlem. 

De heer Van den Raadt: Ja, Trots Haarlem kan zich ook nog heel mooi dat goede gesprek met de wethouder 

Snoek herinneren, dat is toch mooi om dat weer even voor de geest te krijgen. Ja, wij zijn ook heel erg blij dat 

er weer geld naartoe gaat, goed punt van GroenLinks dat je natuurlijk net. Maar dat hebben we afgesproken, 

dat we de kadernota niks zouden en daarna krijgen we natuurlijk allemaal van die stukken waar elke keer geld 

naartoe moet dus daar waren we allemaal bij en dat vonden we allemaal fantastisch idee. Dus dat is dan de 

uitwerking. Trots Haarlem had gezien, zou liever 20% hoger doen wegens de ervaringen dat er naderhand 

meestal toch weer wat extra geld bij moet, dan zijn we daar in één keer vanaf. Wij hebben het verzoek om te 

beginnen met de gymzalen waar het echt het slechtste is en niet alles tegelijk te doen want het zou ook best 
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kunnen zijn dat we eind van dit jaar natuurlijk statushouder moeten opvangen in gymzalen en het is jammer 

als daar allemaal net nieuw spullen staan. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Heb ik iedereen gehad? Ik ga naar de wethouder, wethouder Rog, gaat uw gang. 

Wethouder Rog: Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst dank voor de steun die er is voor dit meerjarenplan 

wat nu voorligt en inderdaad, de fractie van GroenLinks had al vragen gesteld, dat zit hem ook in het verschil 

van de kadernota ’22 en nu dus de incidentele uitname uit de reserve waar we instemming voor nodig hebben 

en begrijp gelukkig uit de bijdragen dat die er is. Ik denk dat het ook goed is, op dit soort momenten 

inderdaad, die reflectie te hebben. Mijn voorganger is, zoals velen dat hebben gezegd, door het stof gegaan. 

Nou, dat neem ik dus over, dat is mijn erfenis en vanzelfsprekend doen we dat wanneer de zaken niet op orde 

zijn en tegelijkertijd proef ik sommigen van uw leden wat kritiek richting SRO, of vraagtekens daarbij. Aan de 

andere kant denk ik dat we moeten vaststellen dat SRO het uiteindelijk dus, ondanks dat wij met elkaar als 

bestuur van deze gemeente misschien in gebreke zijn gebleven, er toch in is geslaagd om het houtje touwtje 

bij elkaar te houden. We gaan dat nu structureel verbeteren, ik ben daar ook blij mee. Trots vraagt dan, moet 

je niet nog meer alvast reserveren. We hebben in dit budget, zoals u heeft gezien, ook al een innovatie potje 

zitten dus we doen, wat dat betreft, al iets meer om bij de tijd te blijven. Ik denk dat dat ook gewenst is omdat 

we inderdaad allemaal de juiste sportinventaris in die sporthallen willen. Tegelijkertijd komt er dus ook voor 

die sporthallen zelf een meerjarenplan, dus ook de mensen die daar vragen over stellen, gaan we dus ook 

doen. Dan is er een vraag gesteld over hoe gaan we dan om, mocht die samenwerking, waar overigens mijn 

collega Botter die volgens mij straks ook nog terugkomt, inderdaad rond het vastgoed afspraken vandaag 

heeft gemaakt, toevallig. Maar de vraag was, wat doe je dan wanneer wij uiteindelijk, wanneer die 

samenwerking zou stoppen, met inventaris, als we die moeten overnemen? Dan is dat inderdaad tegen de 

marktwaarde op dat moment, dus tegen de waarde die het op dat moment heeft, neem je dat dan over. 

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

De heer Oomkes: Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg ook nog even of er reflectie kan komen op de rol van 

beheerder SRO in dit soort voorkomende gevallen. Ik herinner me scherp dat de alarmering rond ventilatie in 

de sporthal ook niet opgemerkt werd door de beheerder van de sporthal. Nu gaan we een langjarig verband 

met SRO aan, wat wordt er nou gedaan om dit soort gevallen te voorkomen de komende tijd? 

Wethouder Rog: Ja, voorzitter, volgens mij hebben we dit nu vastgesteld, we hebben daar de focus op, we 

hebben ook aangegeven dat we op meer punten nu inderdaad reserves in het leven roepen om dus inderdaad 

dit op orde te brengen en daar speelt ook SRO een rol in, met wie ik ook het bestuurlijk overleg heb, die ook 

daar hun vinger opsteken als er meer wensen zijn. We hebben gezien dat, in de afgelopen tijd er dus meer 

inzicht gekomen is. Ja, wat mij betreft ben ik daar tevreden mee en doen we nu wat nodig is om die inventaris 

op orde te krijgen. Dat lijkt me gewoon duurzaam van belang.  

De voorzitter: De heer Oomkes. 

De heer Oomkes: Dank u wel, wethouder, dat neem ik ook voor lief aan, maar het gaat toch om de functie die 

SRO heeft bij het controleren van deze voorzieningen? Wij werden toen verrast door het feit dat die ventilatie 

helemaal niet werkte en dat toen SRO werd ingeschakeld de boel over de vakantie heen werd getild in 

verband met weet ik wat allemaal wel aan vakanties, misschien wel. Het gaat erom dat we dit soort incidenten 

willen voorkomen. Wat heeft u ingebouwd in de nieuwe overeenkomst met SRO om deze fouten niet te 

herhalen?  
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De voorzitter: Wethouder. 

Wethouder Rog: Ja, voorzitter, ik vind dit een ingewikkelde vraag want u vraagt eigenlijk naar scenario’s 

waarvan we niet weten of ze ze gaan voordoen. We weten nu, rond de sportzalen zelf, dat we daar aandacht 

voor hebben. We weten nu dat we rond de inventarisreserves hebben. We gaan dat doen rond, wat was het, 

dat kleine budget. Dus op tal van fronten, maar eigenlijk stelt u de vraag, wat gaat u doen over wat we nu nog 

niet weten wat mogelijk ook fout kan gaan. Dit is wat we nu doen en waarvan ik denk dat we het juiste doen 

en waarvan ik gelukkig geproefd dat daar veel steun voor is. 

De voorzitter: De heer Smit, OPHaarlem. 

De heer Smit: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mijnheer de wethouder, u doet de suggestie in het 

raadsstuk als college dat u de inventaris die gekocht wordt om niet aan SRO geeft. Zo lijkt het, want er wordt 

onttrokken aan voorzieningen qua reserves en dus het wordt overgedragen aan het SRO. Dan neem ik aan dat, 

als het om redenen terug gaat, dat u er niet voor de tweede keer voor gaat betalen. U geeft het gratis weg, 

dan krijgt u het ook gratis terug, naar ik aanneem. 

Wethouder Rog: Wat wij doen is de waarde betalen wij en wanneer wij … Op dit moment zijn wij er dan, dan is 

SRO de club die het onderhoud in beheer heeft en dus ook die spullen. De situatie waar u op doelt is wanneer 

die afstemming eindigde, wanneer die relatie eindigt. Dan kijken wij naar de marktwaarde als we het 

terugnemen. 

De voorzitter: De heer Smit.  

De heer Smit: Nee, mijnheer de wethouder, u maakt volgens mij een gedachtefout. Als u het om niet geeft, 

dus wij investeren en we geven het aan SRO, die er niet voor betaalt, en er is een reden waarom het terug 

gaat, dan wordt er uiteraard niet door ons nog een keer betaald. ‘…’ deze gedachtefout even opzoekt en mij 

beantwoordt. 

Wethouder Rog: Dat wil ik doen want wat wij niet doen is twee keer betalen. Dus dat … En, ja, nee, dat is niet 

de situatie en ik laat dat even weten aan de heer Smit.  

De voorzitter: Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Ja, ik wil daar ook nog even op ingaan want ik heb natuurlijk ook aangehaald. Het staat over 

dat het niet in de scope van SRO valt. U schrijft dat sportinventaris buiten de scope van SRO valt. Aan het 

einde van de notitie zegt u van dat u inderdaad de inventaris aan SRO overdraagt en als wij geen contract 

meer hebben met SRO, dat wij het dan weer terugkrijgen. Maar als het buiten de scope valt, hoe zit dan die 

constructie in elkaar? Dat is volgens mij waar mijnheer Smit ook op doelt, het klopt niet wat in het begin van 

de notitie gezegd wordt en aan het eind geconcludeerd wordt. 

Wethouder Bot: Ik heb aangegeven aan de heer Smit dat ik daar nog op terugkom maar wat ik kan aangeven is 

dat wij dus niet twee keer gaan betalen. Wij betalen voor de inventaris die vervolgens in beheer gegeven 

wordt aan SRO.  

De voorzitter: Mevrouw Zoon. 

Mevrouw Zoon: Maar dan gaat er dus iets veranderen, dan valt het dus binnen de scope van de SRO? 
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Wethouder Bot: Ja, volgens mij heb ik net aangegeven dat ik daar op terugkom omdat u nu een relatie legt 

met de scope van SRO, volgens mij ligt het daar in beheer en ik kom daar dus schriftelijk op terug. 

De voorzitter: De heer Smit. 

De heer Smit: Nog een kleinigheid, neemt de wethouder dan ook even de eigendom status mee want beheer 

is wat anders dan het overdragen van eigendom. Maar ik laat het even nu open en ik geef aan u de tijd om dat 

gewoon even goed te belichten en te beantwoorden. Overigens, ik had ook nog de vraag aan de wethouder 

om in het raadsstuk op te nemen dat het college heeft besloten een MJIP in te stellen en dat ook in het 

raadsvoorstel op te nemen want dat is een besluit van het college en staat er niet een en dat vind ik 

onzorgvuldig. 

De voorzitter: Ja, dat wordt even door de wethouder opgenomen en hij komt terug op de andere zaken. De 

heer Van den Raadt.  

De heer Van den Raadt: Ja, misschien dat Trots Haarlem nog even kan doen waar ze goed in zijn, kort door de 

bocht samenvatten, want het punt van de heer Oomkes is natuurlijk prima. Er is in het verleden iets 

voorgevallen en het beheer is bij SRO en die hebben dat helemaal niet opgemerkt. Hij vraagt terecht van, wat 

gaat u daar de volgende keer aan doen? Ik hoor iets van een soortement boeteclausule als het volgende keer 

nog een keer voorkomt. U zegt, ja, we weten niet of het voorkomt. Nou, we weten allemaal dat het al eens 

een keer is voorgekomen dus kunt u daar nog iets specifieker op ingaan? 

Wethouder Rog: Dat kan ik maar volgens mij hebben we hier met elkaar vastgesteld dat wij, als bestuur van 

Haarlem, hier ook steken hebben laten vallen. Dat SRO in de dagelijkse uitvoering uiteindelijk alle ballen in de 

lucht heeft gehouden, dat we nu, in 2019 hebben vastgesteld dat er hier gewoon een reserve voor moet 

worden ingesteld en dat gaan we dus nu doen. In de kadernota heeft u daar meerjarig een keuze voor 

gemaakt en nu doet u dat door een eenmalige uitname, drie keer een eenmalige uitname. En ja, ik vind eerlijk 

gezegd niet hier de plek om nu te gaan wijzen naar SRO waar wij zelf in gebreke zijn gebleven en SRO 

uiteindelijk de kastanjes uit het vuur heeft moeten halen. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik weet niet of u behoefte heeft aan een tweede termijn maar volgens mij kunnen 

we al naar besluitvorming gaan, toch? Ik heb al meerdere keren gehoord als hamerstuk, hoe vindt u dat? Dit 

stuk als hamerstuk, mevrouw Zoon? Dus we zetten hem nu voor hamerstuk voor stemverklaring op de 

agenda. De heer Smit. 

De heer Smit: ‘…’ mijnheer de voorzitter, als namelijk het raadsstuk niet wordt aangepast zal ik daartoe een 

voorstel doen maar ik hoop dat de wethouder die zin erin opneemt.  

De voorzitter: Oké, dank u wel. Dus die gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad. Dan heb ik nog … 

Er staat ook een toezegging bij, kunnen we deze ook afdoen? Ik neem aan van wel want het is gewoon ‘…’. 

Dan wordt ‘ie ook bij dezen afgedaan. Dan dank ik de wethouder voor de bijdrage. 

7. Intrekken verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Haarlem per 1 juli 2021 (FR) 

De voorzitter: Dan gaan wij naar agendapunt 7. Dat is intrekken verordening loonkostensubsidie 

participatiewet gemeente Haarlem per 1 juli 2021. In de verordening loonkostensubsidie participatie 

participatiewetwet gemeente Haarlem is de doelgroep beschreven alsmede de methode om de loonwaarden 
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in het kader van de loonkostensubsidie vast te stellen. Met ingang van 1 juli 2021 treedt gewijzigde landelijke 

regelgeving in werking. Met deze hogere regelgeving is de grondslag onder de verordening met ingang van 1 

juli 2021 vervallen en daarom moet de verordening worden ingetrokken. De commissie samenleving wordt 

verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van 

agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Wie kan ik hierover het woord geven? De heer Sepers, 

Partij van de Arbeid. 

De heer Sepers: Oké, dank u wel. Ja, als er hogere regelgeving is die lagere regelgeving wegzet dan kunnen we 

niet anders dan die volgen en wat dat betreft is het een formaliteit. Dus daar zijn we het ook mee eens, hij kan 

als hamerstuk naar de raad maar ik heb wel een vraag want er is sprake van één uniforme manier van 

loonwaarde vaststelling. Kan de wethouder iets zeggen over wat die nieuwe methode betekent ten opzichte 

van de in Haarlem tot nu toe toegepaste methode en wie waarvan beter of slechter wordt? 

De voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik dan het woord geven? De heer De Lint, CDA. 

De heer De Lint: Dank u wel, voorzitter. De verordening is reeds ingetrokken en er komen nieuwe regels voor 

het bepalen van de doelgroep en het bepalen van de loonwaarde en ook de methode die hierbij gehanteerd 

dient te worden. Met het intrekken van de oude verordening wordt de uitvoering van de onderzoeken in lijn 

gebracht met de landelijk geldende regelgeving. Wat ons betreft is dat helemaal prima en kan het dus als 

hamerstuk door naar de raad. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Verhagen, Trots Haarlem. 

Mevrouw Verhagen: Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me eigenlijk af of, en in hoeverre, gemeente Haarlem ook 

hierin gekend is dat dit zou gaan gebeuren en of ook is nagegaan of deze landelijke regeling ook mogelijk 

negatieve gevolgen voor Haarlem zou hebben. Het blijkt uit het stuk namelijk dat er zelfs een gemeente is 

geweest die in de regionale regeling verordening niet eens mee wilde. Dat zal niet voor niets zijn geweest. Ik 

heb natuurlijk geen enkel inzicht in hoe die regeling eigenlijk precies in elkaar zit. In het algemeen realiseren 

we ons dat dit weer een beperking is van de gemeentelijke autonomie waarbij de gemeente steeds meer 

taken krijgt die we dan vervolgens in Den Haag volgens bepaalde regels moeten gaan uitvoeren. Want ‘…’ 

algemeen en Trots is natuurlijk een voorstander van een maximale gemeentelijke autonomie. 

De voorzitter: U heeft een interruptie. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben toch wel benieuwd naar hoe mevrouw Verhagen dan kijkt 

naar eventuele verschillen per gemeente waardoor het voor elke inwoner van elke gemeente mogelijk anders 

kan uitpakken omdat ze zelf het wiel aan het uitvinden zijn. Dat kan toch ook oneerlijk zijn? 

Mevrouw Verhagen: Nee, ik … 

De voorzitter: Mevrouw Verhagen, wacht even. U moet uw microfoon ook even ‘…’ microfoon uitzetten als 

het om een interruptie gaat. Dat gaat bij u van de tijd af en dat is zonde. Dan mag u nu spreken. 

Mevrouw Verhagen: Op zich lijkt me het prima, een landelijke regeling, maar gewoon even het proces volgens 

welke dat nou verloopt dat wij dus eerst een taak krijgen als gemeente en uiteindelijk ga je die uitvoeren. Er 

komen zes plannen, regionale verordeningen en uiteindelijk zijn werkgevers, vinden dat niet zo prettig en dan 

moet het toch weer een landelijke regeling gaan worden waar de gemeente dus toch weer een stukje aan 
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autonomie en eigen invulling daar verliest. Dat is meer een algemeen idee daarvoor, niet dat het in dit geval 

misschien wel een heel goed idee is om dat landelijk te regelen, daar gaat het niet om. Maar wel welk nadeel 

voor Haarlem zou hier mogelijk aan kunnen zitten? 

De voorzitter: Bent u klaar? Dan de heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is niet mijn hobby om verordeningen over wijzigingen in 

loonwaarde methodes te lezen. Ik vond het in die zin een beetje vervelend eigenlijk dat bij dit stuk heel weinig 

informatie gegeven werd door de wethouder over wat de impact hiervan was voor Haarlem, wat de 

budgettaire effecten waren voor Haarlem en in hoeverre het nodig was om al dan niet compensatie voor 

mensen hier plaats te laten vinden. Gelukkig ben ik zeer tevreden met de antwoorden die de wethouder 

daarop heeft gegeven in de technische vragen en daarmee heb ik verder geen behoefte om daar verder over 

te praten in de raad en kan het wat mij betreft door als hamerstuk. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul-Özen: Ja, dit is een landelijk bepaald iets. Het enige wat de SP wel wil weten is, welke 

consequenties heeft het voor onze Haarlemmers die al eerder een loonwaarde berekening hebben gehad of 

de toekomstige? 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is niet mijn onderwerp, het is het onderwerp van mijn collega 

Zohri, ik weet niet of hij officieel is afgemeld. Hij heeft Covid dus hij knijpt er even tussenuit. Dus bij deze graag 

een afmelding voor hem en wat betreft dit onderwerp, wij zijn als GroenLinks, zoals u goed weet, niet altijd 

voor uniformiteit maar als het echt efficiënt is dan zijn we daar voor dus wat ons betreft, prima.  

De voorzitter: Dank u wel. Wie nog? Niemand? Dan gaan we naar de wethouder, wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij hadden mensen gememoreerd, het is hoge 

wetgeving waar wij ons ook uiteindelijk hebben aan te confirmeren. Ik denk wel dat het een verbetering is 

voor de Haarlemmers. Het UWV doet op dit moment de loonwaarde bepaling voor zowel gemeente in het 

kader van de participatiewet maar ook voor de Wajong bijvoorbeeld. Dus daarmee zit er al een bepaalde vorm 

van uniformiteit. Er waren natuurlijk meerdere manieren om die woonwaarde te bepalen per gemeente maar 

u moet zich even voorstellen, stel dat er een Haarlems bedrijf is dat iemand Haarlem een dienst heeft, uit 

Bloemendaal, uit Overveen, sorry, zelfde gemeente, maar uit Heemstede, en je wordt geconfronteerd, als 

bedrijf, door bijvoorbeeld drie verschillende loonwaardebepalingen met drie verschillende systemen. Ja, dat 

werkt niet. Dus wij proberen ook in regionaal verband, ook door allemaal samen te werken met UWV, toch de 

dienstverlening eenvoudiger te maken, uniformer. Ik denk uiteindelijk dat dat bijdraagt aan een goed 

functionerende arbeidsmarkt en ook gewoon meer rechtszekerheid en duidelijkheid voor de mensen die 

uiteindelijk daar getoetst worden en ‘…’.  Dus ik denk dat dat positief is. Het heeft geen consequenties voor de 

gemeente Haarlem, in dat opzicht geen, want het rijk heeft ook deels naar de gemeente Haarlem gekeken en 

we hebben via de, dat doen we dan altijd via de Vereniging Nederlandse Gemeenten ook, richting het Rijk, 

aangegeven wat wij belangrijke elementen vinden in de rijksregeling die nu van toepassing is. Dus een 

formaliteit die we vaststellen maar ik denk wel, terecht het spanningsveld tussen lokale autonomie en ook de 

behoefte om te standaardiseren maar ik ben er wel blij mee dat het Rijk tot standaardisatie is overgegaan 

omdat ik denk dat, de arbeidsmarkt is zo fluïde en zo grens overstijgend, eigenlijk, dat we er allemaal belang 
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bij hebben dat onze Haarlemmers gewoon goed aan het werk zijn, of dat nou in Haarlem is, Amsterdam, 

Haarlemmermeer, maakt niet uit waar. 

De voorzitter: Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Kan het als hamerstuk naar de raad 

gaan? Ja? Dank u wel. Dan gaat dit stuk als hamerstuk naar de raad. Dank u wel, wethouder. We lopen voor op 

schema, dat gebeurt niet vaak, maar ik zit even in dubio. Ik ga even overleggen, momentje.  

De heer Sepers: Nou, voorzitter, de regiovisie, iedereen heeft aangegeven dat dat vrij beperkt zou zijn omdat 

de definitieve klap wordt dan 30 september gegeven dus dan zouden we nu toch even een halfuurtje dat 

kunnen doen?  

De voorzitter: Dan gaan we nu de regiovisie vast behandelen en dan gaan we daarna eten. Het wordt iets later 

eten maar dat geeft niet. 

8. Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (JB) 

De voorzitter: Oké, agendapunt 8, regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond. Zuid-Kennemerland en 

IJmond staan samen voor de opgaaf te zorgen voor goede jeugdhulp die aansluit bij de behoefte en 

mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin en die betaalbaar is nu en in de toekomst. Deze regiovisie geeft 

richting aan de samenwerking tussen de gemeente en aan de inhoudelijke opgaven en ambities waar de 

regio’s aan werken. De regiovisie vormt dan ook het gezamenlijke inhoudelijke kader waarop regionaal 

gestuurd gaat worden. Bij het opstellen van de regiovisie wordt voor het onderdeel ook gehoor gegeven aan 

de resolutienorm voor opdrachtgeverschap ‘…’. Jeugd die door de gemeenten in VNG verband is opgesteld en 

in juni 2020 is aangenomen. De commissie samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de 

raadsvergadering. Wie kan ik hier als eerste het woord voor geven? Mevrouw Verhagen, Trots Haarlem. 

Mevrouw Verhagen: Oké, dank u wel, voorzitter. Even een klein dingetje eigenlijk, ik heb hier veel meer over 

te zeggen maar toch wel een klein puntje uit het uitvoeringsprogramma van de regiovisie jeugdhulp. Daar 

blijkt dat in de dialoog met de aanbieder de vraag het hulpaanbod in de regio zal worden vastgesteld. Dan kun 

je denken, krijgen die aanbieders zo niet veel te veel gelegenheid om met handige marketingtrucs hun 

stempel te drukken op de uitkomst van de vraag? Net als toch in de reclameboodschap die erop gericht is de 

klant wijs te maken dat deze beslist het product nodig heeft dat jij toevallig levert. Sterker nog, dat jouw 

bedrijf de oplossing voor alles te bieden heeft. Zou de regio niet onafhankelijk van de aanbieders eventueel 

samen met het onderwijs en het CJG eerst zelf moeten bepalen welke hulpvormen er nodig zijn alvorens met 

de aanbieders in dialoog te gaan? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer De Lint, CDA. 

De heer De Lint: Dank u wel, voorzitter. Ja, recente ontwikkelingen tonen een enorme toename in het beroep 

op jeugdzorg, veel corona-gerelateerd natuurlijk. Er wordt een steeds groter beroep op gedaan. Als je dan 

naar de regiovisie op jeugdhulp van andere regio’s kijkt, zoals bijvoorbeeld die van Haaglanden, dan valt op 

dat zij in hun visie veel aandacht aan de gevolgen van corona op jeugd en ouders besteden. In dat kader 

missen wij in dit stuk een kopje, jeugdstelsel onder druk of een kopje, onzekerheid over gevolgen corona-

crisis. Onze vraag aan het college is dus: voegt u nog een extra kopje toe waarin u ingaat op de extra druk die 

juist nu in deze tijd wordt ervaren? Wij missen ook in de visie het streven om nog meer te werken vanuit de 

visie één kind, één gezin, één plan. Er moet duidelijkheid zijn in de visie over wie verantwoordelijk is. Het is 
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immers onvoorstelbaar dat er vijftien hulpverleners betrokken worden bij één gezin zonder dat iemand de 

regie voert. Toch komt dit wel voor en daar hebben wij moeite mee. Dank u wel. 

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

Mevrouw Çimen: Dank u wel, voorzitter. Ja, wat D66 betreft eigenlijk een mooie regionale visie met 

gezamenlijke opgaven en doelen uit de regio. Daarbij moet natuurlijk wel gezegd worden, het is allemaal best 

hoog over en het is ook wel moeilijk om hier tegen te zijn want de concretisering van die doelen en die 

uitvoering samen met die zorgaanbieders wordt natuurlijk het spannendst en daar ben ik ook vooral benieuwd 

naar. Maar goed, dat volgt later, daar zullen we het de 30e uitgebreid over gaan hebben, over hoe nu verder. 

Toch nog wel een paar vragen bij die regiovisie en dat gaat eigenlijk over de governance. Die wordt uitgewerkt 

op pagina 25 en verder. Ik vond alleen de rol van de raden daarin wat karig. Ik citeer: de positie van de 

gemeenteraden is een belangrijk aandachtspunt in de verdere uitwerking. Daar besluiten over governance hun 

positie raakt, informeren en betrekken we hen. Einde citaat. En dat was het. Betekent betrekken ook 

daadwerkelijk richtinggevend en besluitvormend en wat is straks, na de gunning, de positie van de raad in dit 

geheel? Graag een reflectie van de wethouder hierop. In het verlengde daarvan, er wordt in de visie 

gesproken over monitoring, ik kon alleen niets terugvinden in regiovisie over op welke wijze de raad, na de 

gunning, wordt geïnformeerd over onder andere effectiviteit van geleverde zorg, over de in- en uitstroom van 

jongeren en hoe we eventueel tussentijds zouden kunnen bijsturen. Komt de wethouder bijvoorbeeld een 

keer per jaar met doelen en resultaten naar de raad? Graag een reactie. Tot zover, dank u wel. 

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

Mevrouw Stroo: Het meeste zal 30 september komen. Ik wil u wel één gedachte meegeven. We zijn 

voorstander van normaliseren maar dan in de zin van het normaliseren van de vragen van hulp en 

ondersteuning. Als het kind en de ouders op het juiste moment hulp vragen en vinden, kan er een hoop in het 

beginstadium opgelost worden en hebben ze ook maar een klein steuntje in de rug nodig. Hulp vragen mag.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij onderschrijven de regiovisie die grotendeels overeenkomt met 

de visies op jeugdhulp die wij eerder hier op lokaal niveau hebben vastgesteld. Het uitgangspunt van 

normaliseren, de integrale benadering in het licht van de kansencirkel, het zoveel mogelijk oplossen van 

bestaande problemen in de nabijheid van het kind zelf en in samenspraak met de direct betrokkenen, allemaal 

zaken waar wij het uiteraard, en dat hebben wij ook al eerder gezegd, mee eens zijn. Een punt van aandacht, 

wij zijn wel geschrokken van het percentage echtscheidingsgerelateerde problemen. Wanneer wij als lokale 

overheden inzetten op het mogelijk maken van het opgroeien van kinderen in een gezonde en stimulerende 

omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, is het wel heel frustrerend om te moeten constateren 

dat in veel gevallen de ouders, die de grootste verantwoordelijkheid hebben hierin, hun eigen belang laten 

prevaleren boven het belang van hun kinderen. GroenLinks onderschrijft daarom het belang van extra 

aandacht voor echtscheidingsproblematiek en wil graag weten of het college mogelijkheden ziet om die 

problematiek zo min mogelijk te laten escaleren. Zijn er bijvoorbeeld nog alternatieve, innovatieve methodes 

om hierbij te kunnen helpen? Tot slot, we onderschrijven de sturingsuitgangspunten zoals genoemd in het 

document. 

De voorzitter: De heer Van Kessel, interruptie? 
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De heer Van Kessel: Ja, een interruptie. Deze visie heeft eigenlijk tot op heden zou dit verder uitgewerkt gaan 

worden richting een dialooggerichte aanbesteding. Kan mevrouw Klazes zich vinden in het voorstel dat het 

ook zo verder uitgewerkt wordt? 

Mevrouw Klazes: Het is net na het reces, kunt u de vraag nog even herhalen? Ik moet even mijn hoofd er 

omheen wikkelen. 

De heer Van Kessel: Ja, prima. Tot op heden leidde deze visie uiteindelijk tot een beslissing om in de jeugdzorg 

de aanbesteding via, of eigenlijk de verwerving, via een dialooggerichte aanbesteding te gaan doen. Is het wat 

u betreft akkoord dat het op die manier uitgewerkt wordt? 

Mevrouw Klazes: Ah, dat bedoelt u. Ja, ik denk dat u wijs genoeg bent, zelf, om ook wel het onderscheid te 

zien tussen een visie en de manier waarop dat vervolgens wordt vormgegeven in de uitvoering. De visie 

hebben wij altijd ondersteund en daar hebben we ook geen geheim van gemaakt. Bij elke bijeenkomst die we 

hebben gehad, hebben we altijd de visie die ten grondslag ligt, onze eigen lokale visie, en hoe die is 

vormgegeven in de regio, hebben we altijd ondersteund. Wij zijn heel kritisch geweest, dat weet u ook, op de 

manier waarop de uitvoering daarop volgde en met name de manier van aanbesteden. Als het goed is wordt 

daar nu hard aan gewerkt om dat meer in de richting te krijgen zoals wij dat een beetje voor ogen hadden.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Kessel, de laatste keer. 

De heer Van Kessel: Ja, daar dan de vraag over want waarschijnlijk wordt dat een richting opgeduwd die meer 

uw richting is maar kunt u dan ook voor de mensen thuis uitleggen dat als er niet voor een dialoog, en ook 

voor de aanbieders, als er niet voor een dialooggerichte aanbesteding wordt gekozen, waar GroenLinks dan 

wel voor is want dan weten we ook een beetje waar we rekening mee moeten houden.  

Mevrouw Klazes: Ja, ik geloof niet dat ik er een geheim van heb gemaakt de kant die ik graag het op zou willen 

zien is een gesegmenteerde aanbesteding in de aanbestedingsfase. Dat betekent dat als je goed kijkt naar de 

getallen van het aantal jeugdigen wat in problemen verkeert, dan heb je het over van 100% is 20% 

daadwerkelijk komt in aanraking met complexe en zwaardere jeugdzorg, 80% met lichtere jeugdzorg. Dan kan 

je, wat ons betreft … Heeft u echt interesse of zit ik hier een beetje voor de k z’n k? 

De voorzitter: Gaat u door, mevrouw Klazes. 

Mevrouw Klazes: Oké. Op het moment dat je het opknipt, kan je een beter gerichte aanbesteding organiseren 

wat meer recht doet aan de twee segmenten, de twee ‘…’ waar ik het over heb. Wilt u dat horen? 

De voorzitter: De heer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Nou, niet helemaal, en ik wilde graag dus ook nog een derde interruptie hebben en dat is 

eigenlijk om ook vast te stellen dat u in die zin wel pleit om de jeugdzorg aan te gaan besteden, want dat hoor 

ik u nu een paar keer zeggen. Dus in die zin, die marktwerking op die manier in de jeugdzorg in te brengen, dat 

is wat ik ook u hoor zeggen. Of hoor ik dat toch verkeerd? 

Mevrouw Klazes: Ja, mijnheer Van Kessel, u hoort mij zeggen, en dat heeft u niet goed gehoord want ik wil 

hier best heel erg uitgebreid ingaan op wat ik voor me zie. Om het heel kort te houden, want ik geloof dat de 

voorzitter dat ook altijd heel fijn vindt, je zou ervoor kunnen kiezen om het segment wat in het midden zit, de 
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lichte enkelvoudige jeugdhulp, om die middels marktwerking aan te besteden. Dat zou kunnen middels een 

open house aanbesteding, zodat de mensen heel veel keuze hebben in dat segment. Op het moment dat je 

het hebt over zware complexe jeugdzorg is er wat mij betreft absoluut nog steeds een mogelijkheid, maar ik 

weet niet wat de uitwerking is van het college op dit moment, om dat niet aan te besteden maar te gunnen, 

om dat op een andere manier te regelen. Maar ik weet niet welke kant het op gaat, ik weet net zoveel als u. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, voor de termijn. Ja, op het eerste gezicht is dit een visie waar niet zoveel op aan te merken 

is en dat is precies waarom het geen goede visie is. Deze visie, kijk, er wordt gezegd van nou, een visie dat is 

een stuk en stel je dan vast en dan krijg je vervolgens een uitwerking, maar ik denk dat dat echt een probleem 

is juist. Dat is ook precies de reden waarom wij bijvoorbeeld erg gecharmeerd waren van het voorstel van OPH 

om dit van de agenda af te halen. Want wat ons betreft is dit stuk niet behandelrijp. Als we dit vaststellen dan 

stellen we namelijk niks vast en dat is heel erg slecht. Dat gaat echt tegen ons werken. Het is echt in die zin 

een slecht stuk. Een beter stuk zou zijn als er in stond wat we nu gaan doen en hoe we dat ongeveer 

verwachten te gaan doen en welke, laten we het maar smart noemen. Dus dat we daadwerkelijk van een 

stapje dichter bij de uitvoering komen. Dit is echt te globaal, te hoog over en te algemeen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, kijk, dit begint wel een beetje de kip of het ei discussie te worden natuurlijk want als je 

zegt, we hebben een visie, we hebben een aantal uitgangspunten en we gaan daarna met elkaar de dialoog in 

om juist die punten die u wilt samen uit te werken, dan kun je dat nu niet al in je visie opnemen. Of u zegt 

eigenlijk van, joh, ik zit niet te wachten op een dialoog gerichte aanbesteding, wij moeten gewoon zeggen wat 

wij willen en dan kunnen partijen daarop inschrijven. Is dat de lijn van de Actiepartij? 

De heer Hulster: Ja, dat klopt. We moeten een stapje concreter worden, vooral omdat we hier in de raad een 

discussie moet voeren over hoe wij denken dat we de jeugdzorg beter kunnen organiseren. Als ik nu de 

bijdragen hoor, zegt iedereen, ja … Dat klopt niet. Er moeten stukken in staan waardoor we hier een heel 

pittige discussie met elkaar gaan voeren van hoe zit de jeugdzorg aan elkaar. Ik zal een voorbeeld geven, er 

staat in dat we zo licht mogelijke zorg gaan bieden. Dat is eigenlijk heel gek want we hebben hier te maken 

met een groep mensen die heel zware problematiek hebben en als je die mensen misschien beter zou 

behandelen, dan zouden ze niet steeds terugkomen en dan ben je misschien goedkoper uit dan deze pappen 

en nathouden constructie. En waar staat het woord behandelen in dit stuk? We hebben het helemaal niet 

over behandelen, we zeggen alleen maar hulp en zorg, een beetje omfloerst. Wat is dat, is dat maatschappelijk 

werk of gaan we mensen ook daadwerkelijk proberen weer op de rails te krijgen? Gaan we daadwerkelijk wat 

doen voor mensen die hier vastlopen of zitten we hier alleen maar een beetje gezellig met elkaar het geld op 

te maken? Dat is de zorg die we hebben en daarom vinden we het niet behandelen. 

De voorzitter: Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, ik snap op zich het betoog, hoor, van de Actiepartij wel maar tegelijkertijd denk ik wel van 

ja, we willen natuurlijk inzetten op preventie, op normaliseren, op demedicaliseren, dat zijn die 

uitgangspunten geweest van afwijken hoeft niet altijd slecht te zijn. Een kind mag ook gewoon iets anders 

normaal zijn. Tegelijkertijd ben ik het wel met u eens van, we zien een stabiele instroom maar er is nooit meer 

uitstroom. Dus er gebeurt iets heel raars binnen de jeugdhulp en binnen de jeugdzorg. Dat delen we met 

elkaar. Maar hoe pak je dat aan? Ja, samen met die aanbieders, door ze te dwingen om samen te werken in 
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samenwerkingsverbanden, door te gaan sturen op effectiviteit van de geleverde zorg, door te gaan sturen op 

verminderen van administratieve lasten. 

De voorzitter: Mevrouw Çimen, een interruptie kort graag. 

Mevrouw Çimen: Dat klopt, maar daar proberen we hier dan toch nu eigenlijk gewoon de bodem voor te 

leggen en dan samen daarnaartoe te werken. 

De heer Hulster: Ja, ik moet altijd denken aan, ik ken iemand die congressen leidde en die zei altijd, als u nog 

een keer samenwerken zegt, dan zet ik u hier eruit. Want samenwerken is helemaal niet de oplossing, wat we 

moeten gaan doen en de situatie moeten creëren is dat behandelaren weer gaan behandelen. Wat er nu 

gebeurt, is dat mensen vooral rondgepompt worden in het systeem, nog een diagnose, nog een diagnose. 

Mensen hebben zulke pakketten met diagnostiek en dat moet allemaal gelezen worden. Dat kost zoveel tijd 

dat mensen niet ‘…’. Dat hoop je te gaan faciliteren door beter samen te werken, oké. Maar de realiteit is dat 

je ervoor wil zorgen dat mensen gewoon behandeld worden en dat betekent dat je je systeem moet gaan 

inrichten op dat je de zwaarste 20% goed op orde kan krijgen. Dat is een uitgangspunt wat ik graag in dit stuk 

terug zou willen zien en nu lees ik vooral heel veel gezelligheid en aardigheid maar hoe we echt van die prop 

aan mensen, ik bedoel, de vraag is, sinds het gedecentraliseerd is verdubbeld, het volume wat we uitgeven. Ik 

verwacht hier een heldere analyse hoe we dat gaan aanpakken. Hoe gaan we die prop naar beneden brengen? 

En nu krijg ik een stuk waarin alleen maar staat, nou, kijk, als raad stelt u dit vast. Dan zijn we klaar want er is 

uitvoering. U heeft het misschien nog niet helemaal door maar het gaat hier als volgt in de gemeenteraad. 

Visies stelt de raad vast en de uitvoering laten we aan het college. Dus we krijgen hier straks niets meer over 

te zeggen, dat is mijn grote vrees en daarom wil ik een heel goed stuk hebben hier waar ik een goed gevoel bij 

heb. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Klazes, GroenLinks, een interruptie. 

Mevrouw Klazes: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, misschien heb ik het gewoon helemaal verkeerd begrepen, 

maar volgens mij gaat die visie over wat we precies willen, dat is kaderstellend, dat is inderdaad, dat is onze 

taak. Wij hebben ons terdege, zoals we hier zitten met zijn allen, uitentreuren bemoeit met het hoe 

vervolgens door ons echt volop in die aanbesteding technicalities te storten en te kijken of het college bereid 

is om een draai te maken die meer tegemoetkwam aan wat wij voor ogen hadden. Volgens mij is onze, hoewel 

misschien op papier onze invloed daarin beperkt is, denk ik dat wij nou juist het voorbeeld zijn van een raad 

die zich wel degelijk wat meer heeft bemoeid met de zaak waar ze misschien op zich niks mee te maken had. 

De heer Hulster: Nou, kijk, dat is natuurlijk heel goed want de raad gaat namelijk overal over dus dat is 

inderdaad ook heel goed zoals we het moeten doen, maar ik stel vast of voor dat we een heel goede visie 

vaststellen zodat we minder hoeven te sturen op het moment dat het verkeerd gaat, want dat is eigenlijk heel 

gek natuurlijk, dat wij ons met de uitvoering moeten gaan zitten bemoeien. Dan is er toch echt iets mis en 

daarom vind ik, en het is natuurlijk ook heel gek dat we een visie vaststellen terwijl dat de aanbesteding al 

loopt. Dat is toch een beetje bijzonder. 

De voorzitter: De heer Sepers, PvdA. 

De heer Sepers: Inbreng, he? Dank u wel, voorzitter. Ja, kort, de PvdA fractie die kan instemmen met de 

regiovisie met de uitdrukkelijke kanttekening dat het wat ons betreft gaat over het wát en daar ligt een heel 

duidelijke knip naar het hoe, wat wij dan de machinekamer noemen. Wat dat betreft kan de regiovisie niet 
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vooruitlopen op de inrichting van die machinekamer. De regiovisie staat vol met bijna, dat is niet oneerbiedig 

bedoeld, met de gebruikte beleidstaal waar je eigenlijk helemaal niet tegen kan zijn. De woorden 

samenwerken, ontwikkelen, netwerkorganisatie, die komen heel veel keren voor, maar dat roept 

tegelijkertijd, dat is wel voor de volgende fase van belang, daar hebben we het in het Pletterij debat ook over 

gehad, als je nou zo’n visie neerlegt, hoe kan je dan met een concurrentieel gedachtegoed als een 

aanbesteding, daarmee aan de slag in de machinekamer? Daar hebben wij in ieder geval nog heel veel twijfels 

over en anderen hebben daar ook heel veel twijfels over, daar gaat het in de vervolgfase ook. Richting de heer 

Hulster zeg ik, ik ga ervan uit, dat hebben we ook al eerder gezegd, dat we over die machinekamer, dat we 

daar wel degelijk de commissie en de raad in stelling willen hebben, dat dat nu niet vanaf nu een bevoegdheid 

van het college is. Nee, we hebben aangegeven dat we daar als commissie en raad heel uitdrukkelijk bij 

betrokken willen worden en uiteindelijk het ja-woord op willen zeggen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, mevrouw Çimen zei net van, goh, ik mis eigenlijk waar de raad in stelling wordt gebracht 

maar u bent het echter roerend eens met deze visie. Hoe zit dat dan? 

De heer Sepers: Nou, ik stel hier vast dat we in de commissie al vaker hebben aangegeven dat we uiteindelijk 

als commissie en raad ja willen kunnen zeggen tegen het model hoe de jeugdzorg in Haarlem geregeld gaat 

worden en onder welke voorwaarden et cetera. Daar is een toezegging van het college op dat uiteindelijk dat 

de raad en de commissie daar het laatste woord over heeft dus daar vertrouw ik op. Nou ja, goed, we kunnen 

nog een keer een bevestiging vragen aan de wethouder. 

De voorzitter: De heer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, mijnheer Sepers, wilt u alstublieft antwoord geven op mijn vraag? 

De heer Sepers: Nou, ik geloof dat ik in de geest van uw vraag gereageerd heb. Maar goed, zoals ik zei, de 

grote vraag bij ons ligt natuurlijk in die machinekamer, begrip aanbesteding et cetera. In navolging van het 

Pletterij debat wil ik de wethouder eigenlijk twee indringende vragen stellen. De uitvoering van de jeugdwet is 

een publieke taak en acht hij het denkbaar dat op de langere termijn, dat we de jeugdzorg weer onderbrengen 

in een publieke organisatie en dat we überhaupt afkunnen van al dat quasi marktgedoe wat hij blijkbaar wil 

gaan volgen? Twee, dat was ook een interessante analyse in het Pletterij debat, het subsidierecht geeft wel 

degelijk mogelijkheden om, anders dan het aanbestedingsrecht, om dingen voor elkaar te krijgen in deze.  Dus 

is de wethouder het daarmee eens en is zij bereid om elementen van het subsidierecht een belangrijke rol te 

laten spelen bij de inrichting van de machinekamer? 

De voorzitter: Dank u wel. U heeft een interruptie van mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Dank u wel, voorzitter. Ik ben wel benieuwd naar welke veranderingen de heer Sepers voor 

zich ziet als we overstappen van een aanbesteding naar subsidiëring, of we daar de uitdagingen even goed 

mee kunnen oppakken of is de heer Segers eigenlijk gewoon principieel tegen aanbesteden in de zorgsector? 

De heer Sepers: Ja, principieel dat klinkt zo zwaar maar wij hebben in toenemende mate problemen met 

allerlei marktachtige praktijken om publieke taken uit te gaan voeren. Nou we hebben net artikel 38 vragen 

over Spaarnelanden gesteld en dat geldt hier natuurlijk ook. Kijk, met subsidierecht haal je het dichter naar de 

gemeente toe, naar de publieke sfeer. Bij het aanbesteden, afhankelijk natuurlijk van de wijze waarop je het 
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aan besteed, kan er al snel een situatie ontstaan dat je de boel over de schutting gooit en dat je het anderen 

maar uit laat zoeken en wij vinden het dus heel belangrijk dat je er dicht op zit want wij moeten als raad, en 

wij als raadsleden, moeten uiteindelijk verantwoording kunnen afleggen aan de bewoners van Haarlem dat we 

dat goed geregeld hebben. 

De voorzitter: Vervolg een interruptie, mevrouw Çimen. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, met het laatste ben ik het uiteraard hartstikke eens, met de 

heer Sepers, wij moeten daar ook verantwoording over afleggen. Maar het is dus wel denkbaar dat er vanuit 

een aanbestedingsprocedure ook gewoon goed contract gemanaged kan worden en dat de overheid, dus de 

gemeente in dit geval, de zeven gemeenten in dit geval, er prima boven op kunnen zitten. Dat is wel mogelijk. 

De heer Sepers: Ik sluit dat niet uit, contracten zijn niet per definitie verderfelijk maar ik vind wel, contracten 

die gesloten worden met instellingen die elkaar eerst concurreren in een veld van zorg, zorg is niet een veld 

waar je moet concurreren, zorg is een veld waar je moet samenwerken om tot een goed product te komen 

dus daar zitten wel spanningen, maar ik sluit niet helemaal uit dat dat kan. 

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

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Sepers die is wel heel goed om zijn principes hier neer 

te leggen en hij noemt hij het quasi markt gedoe, begrijp ik, het aanbesteden. Maar dus om zijn afkeer daar 

tegen uit te spreken. Maar ik wil graag weten wat de woorden van de heer Sepers ook waard zijn. Op het 

moment dat uiteindelijk er gekozen gaat worden voor dialogen aanbesteden, betekent het dat mijnheer 

Sepers dat niet gaat meemaken en daar tegen zal zijn of ziet hij toch gewoon mogelijkheden om mee te 

stemmen? 

De heer Sepers: Het lijkt wel een vraag die de wethouder ons zou kunnen stellen, maar in de vorm waarop 

onze het nu voorgeschoteld is, tot nu toe, denk ik niet dat wij 100% ja daartegen zullen zeggen. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog termijn? Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul-Özen: Ja. Voor ons ligt de regiovisie jeugd en wat ons betreft is het eigenlijk een visie zonder 

echt een visie. Er staat heel weinig in, er staat geen richting in. We hebben net ook gezien met gewoon in de 

wijk, hadden we ook zo’n notitie en achteraf bleek, nadat we ja hadden gezegd, dat we het ook volledig uit 

handen hadden gegeven en dat het een collegebevoegdheid werd. Wat ons betreft zal dit het niet op die 

manier worden, dat hoorde ik net ook van de PvdA. Wat ik lees in de visie is zo licht als mogelijk. Als dat je 

uitgangspunt is en niet vanuit het kind wat nodig is, dan zijn wij daar beangstigend voor. En wat ons betreft, 

we hadden het over 80%, 20%, het is inderdaad belangrijk dat je niet onnodig zware jeugdhulp biedt en niet 

van de ene naar de andere geshopt wordt, maar dat er gelijk de passende zorg wordt verleend. Maar wat ook 

belangrijk is, dat die 80% uiteindelijk niet overgaat naar die 20% zwaardere zorg door de manier hoe wij het 

dan hier in Haarlem hebben ingericht. We hebben het net over zorg gehad. De SP is nooit voor marktwerking 

in de zorg geweest en vooral niet, zoals nu, in de jeugdzorg en ik ben blij dat de PvdA dat nu ook beaamt, dat 

ze daar ook voor zijn. Daarnaast mis ik inderdaad een aantal dingen. Kwaliteit. Ik lees wel bepaalde kreten 

maar ik heb het idee dat in deze regiovisie meer gestuurd wordt op financiën en dat kwaliteit een beetje 

daarin wegvalt. Daar zou ik graag antwoord van de wethouder willen, hoe ziet de wethouder dat? 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Çimen, D66. 
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Mevrouw Çimen: Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Özogul zegt, ik mis de check op kwaliteit, maar in het 

stuk staat heel duidelijk van, de jeugdwet stelt heel duidelijke kwaliteitseisen en die gaan wij nu ook met 

elkaar hanteren en daar gaan we ook op meekijken, op monitoren en op sturen. Wat mist u dan nog meer? 

Mevrouw Özogul-Özen: Als we dan verder kijken naar de manier hoe wij dat dan weer in de uitvoering willen 

doen, dan zitten wij alle bevoegdheden, hoofdaannemer die krijgt dus alle verantwoordelijkheid. Ook alle 

verantwoordelijkheid met betrekking tot kwaliteit. Dat is zorgelijk. Het kan wel zo zijn, het kunnen heel mooie 

woorden zijn van we sturen op kwaliteit, maar op het moment dat je het in de uitvoering zegt, je hebt een 

hoofdaannemer, die wordt verantwoordelijk voor alle kwaliteit, alle bureaucratie, alle rompslomp, dan vraag 

ik mij af hoe jij dan wil sturen op die kwaliteit. 

De voorzitter: Mevrouw Çimen. 

Mevrouw Çimen: Dus mevrouw Özogul is eigenlijk ook voor heel goede monitoring en evaluatie ook richting 

de raad. 

Mevrouw Özogul-Özen: Zeker. Wat ik ook mis, of in ieder geval niet gelezen heb, is het vertrouwen in de 

zorgverlener. Ik denk dat het belangrijk is iemand die een verwijzing geeft, dat die wel weet wat een jeugdige 

nodig heeft. Daarnaast mis ik ook het stukje, inderdaad zoals het CDA het net zei, kopje corona wat op dit 

moment natuurlijk ontzettend actueel is. 

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

De heer Van Kessel: Ja, de woorden van mevrouw Özogul die klinken me een zeer goed in de oren. U zegt, we 

zullen meer vertrouwen ook in het zorgveld zelf moeten leggen. Is mevrouw Özogul dan ook een groot 

voorstander dat op het moment dat je die afspraken voor een groot aantal jaar gaat vastleggen, dat je dan in 

een soort dialoog met het veld treedt om te komen tot goede afspraken? 

Mevrouw Özogul-Özen: Zeker. Kijk, we hebben gezien met de thuiszorg, in het verleden hebben we gezegd, 

we geven een standaard aantal uur en vervolgens moet de organisatie maar zelf zien hoe ze dat dan managen. 

We hebben gezien dat organisaties die heel veel zware thuiszorguren hadden, dat die eigenlijk op een gegeven 

moment bijna omvielen en dat die het niet meer gingen redden. Waar ik bang voor ben, is dat we eigenlijk nu 

ook met de jeugdzorg een beetje hetzelfde gaan doen. Als we alle verantwoordelijkheid bij de aanbieders op 

die manier leggen en dan ook zeggen van, nou, kijk maar wat je doet, dat we dan over een paar jaar een 

probleem hebben wat eigenlijk nog groter is dan op dit moment. Ja. Ook voor de rest wil ik het op 30 

september er meer over hebben. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we staan de komende tijd in Haarlem voor twee van de 

grootste beslissingen van het decennium. De aanbestedingen van de regionale jeugdzorg en de 

maatschappelijke ondersteuning. Dat zouden we voor negen jaar gaan doen voor meer dan een half miljard 

aan middelen. Maar ik begrijp zojuist in ieder geval dat er voor de jeugdzorg in ieder geval een grote wijziging 

nog in de systematiek aangebracht gaat worden. Mijn eerste reactie daarbij is dat dat niet behulpzaam is ten 

aanzien van het vertrouwen wat wij allemaal in dit project hebben. Een project waar de VVD aan het begin 

ook al heeft aandacht gevraagd voor de wijze van beheersing. Goed, mijn tweede reactie is dat ik hier ook 

tussen wethouder zie die aan het reageren is op de grote weerstand die vanuit de raad en ook vanuit het veld 
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is gekomen. Dat getuigt ook wel van bestuurlijk inzicht en wat mij betreft gaan we dus de nieuwe plannen die 

opgestuurd zijn netjes bekijken en beoordelen. Wel twee vragen alvast aan de wethouder. In hoeverre 

impliceert deze regiovisie en het instemmen daarmee, ook dat dit gaat leiden tot dialoog gericht 

aanbesteden? De tweede vraag is, op het moment dat het dialoog gericht aanbesteden losgelaten zou 

worden, kan de wethouder aangeven wat daar de gevolgen van zouden zijn? Dan kom ik nu bij de visie die 

voorligt. Ja, het is niet verrassend, D66 zei dat ook al, dat het nogal hoog over is en dat zal ook wel moeten op 

het moment dat je met een heleboel andere regiogemeenten een gezamenlijke visie moet vaststellen. Maar 

veel van de dingen die de VVD erin leest, daar kunnen wij ons in vinden zoals de inzet op preventie, dat is 

belangrijk, voorkomen is beter dan genezen maar het is ook goedkoper dan genezen, zo is de gedachte. Ook 

een aantal andere uitgangspunten zijn in lijn met ons programma, zoals het normaliseren, regie bij het gezin 

en integrale samenwerking. Waar ik mijn handen nog niet helemaal omheen krijg is hoe eigenlijk de 

verbinding tussen gewoon in de wijk en het jeugdbeleid gemaakt gaat worden. De afstemming tussen wijk 

ondersteuning en jeugd, dat vraagt afstemming op allerlei niveaus, op het gebied van de toegang, op het 

gebied van de verwijzing door de loketten. In die complexiteit zie ik wel een groot risico maar ik lees er niet 

veel over dus ik zou van de wethouder graag horen hoe die omgaat met die link tussen gewoon in de wijk en 

jeugdzorg. Wat we ook al een paar keer hebben gehoord is dat het van belang is dat zorg effect heeft en dat 

we dan dus ook die effecten meetbaar willen zien. Nu moet ik wel een compliment geven over de visie dat er 

wel heel veel cijfers in genoemd staan. Ik dacht dat de collega van het CDA daar ook positief over was. Het valt 

me op dat er in de visie vijf beleidsdoelen worden geformuleerd, op pagina 10, alleen de waarden om die over 

tijd te meten, die ontbreken dan weer en de VVD zou graag zien dat deze doelen in de regiovisie wel 

uitgewerkt worden want anders maakt het ons onmogelijk om de inspanningen van de regio hier te volgen of 

te zien wat de trend is. Dus de vraag ook aan de wethouder is, hoe denkt hij in ieder geval de voortgang van 

die beleidsdoelen aan ons mee te kunnen geven en hoe denkt hij ze zelf te kunnen monitoren? Dan de kosten. 

Deze visie zegt niks over de financiële afspraken die worden gemaakt tussen de verschillende gemeenten 

hierover. Mijn vraag is, waarom is daar niets over opgenomen of heb ik het gemist en waar en wanneer 

worden dan de financiële afspraken tussen de verschillende gemeenten gemaakt? Ik had ze eigenlijk hier wel 

verwacht. Dan mijn laatste vraag, in de visie ontbrak wat mij betreft de relatie met betrekking tot niet alleen 

de gemeenteraad, want dat is net al genoemd, maar ook de toezichthouder op jeugdzorg. Die toezichthouder 

is ook wel belangrijk om de kwaliteit in de gaten te houden. Dus kunt u mij aangeven waarom dit niet in de 

visie staat of waarom dit daar toch niet relevant voor is. Je zou toch zeggen dat op het gebied van continuïteit 

van de jeugdzorg, de rol van de toezichthouder en hoe we ons als regio daartoe verhouden van belang is. Nou, 

veel vragen, toch wel een stuk of zeven, maar goed, ik hoop dat we zo de tijd hebben om de wethouder rustig 

hierop aan te horen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik dan het woord geven? Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het hier over een visie en ik zeg daarvoor zat altijd een 

missie, een missie is waar je staat en een visie is waarvoor je gaat. Dus dit is de visie waar we in deze regio 

voor willen gaan. De gemeente en jeugdaanbieders in de regio hebben de taak om de jeugdhulp nabij en 

passend te organiseren. Met nabij en passend zegt Hart voor Haarlem dat gemeente en jeugdhulpaanbieders, 

dat jeugdhulp moet passen bij het gewone leven en eenvoudig en toegankelijk moet zijn. Dat betekent zo 

dicht mogelijk bij het gezin, in de school en in de omgeving waar het kind of gezin woont, uitgaand van eigen 

kracht en veerkracht van het gezin. Wij normaliseren opvoeden en opgroeien en ondersteunen de 

verantwoordelijkheid van de ouders. Jeugdigen horen op te groeien in gezinssituaties en als dat niet mogelijk 

is, dan bij voorkeur in een situatie die dicht in de buurt komt van een gewoon gezin, zoals een pleeggezin of 

een gezinshuis. Alleen als het niet echt haalbaar is, maken we gebruik van andere oplossingen, zolang als 
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nodig. Dit neemt niet weg dat er ook situaties zijn waar meer ingrijpende hulp noodzakelijk is, bijvoorbeeld als 

veiligheid in het geding is. Ons doel is om iedere jongere kansrijk, gezond en veilig te laten opgroeien. De 

ambitie om de jeugdhulp nabij en passend te organiseren sluit aan in de u gevormde visie. Het heeft namelijk 

twee redenen waar we behoefte hebben aan een visie. De belangrijkste reden is dat de gemeente en de 

aanbieders in de jeugdhulpregio zien dat er een heleboel zaken goed gaan in de ontwikkeling. Maar er zijn ook 

een aantal knelpunten geconstateerd waar het beter kan en zeker beter moet. En waar een visie 

eenduidigheid en richting aan moet geven. De andere reden is waarom we een visie moeten hebben is 

luisteren naar de vraag van het kind. En spreek de taal van het kind. We moeten vragen wat zij willen, streven 

naar passende hulp. Gewoon is nooit genoeg. Echter, we zien wel als we deze visie vaststellen dan hebben 

hoog over met elkaar bepaald waar we naartoe willen. Alleen het hoe we dat dan gaan doen daar maakt Hart 

voor Haarlem zich ernstige zorgen over. We hebben er ook een notitie over geschreven. Die hebben we ook 

naar het college gestuurd en die zullen we dan ook de 30ste met elkaar hier kunnen bespreken. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit, OPHaarlem. 

De heer Smit: Dank u wel meneer de voorzitter. In het stuk staat, de ambities en doelen in deze visie zijn 

geformuleerd op een vrij abstract niveau. En ik denk dat ik mag zeggen namens ‘…’ dat er een heel hoog 

zweefniveau is en leidt over het algemeen tot weinig discussie. Nou bij OPHaarlem nog steeds wel, maar als je 

het zo vaag maakt dat je zegt dat er weinig discussie is dan tekent het de kwaliteit van het stuk. Wat spannend 

is en tot wrijving kan leiden is de uitwerking. Dus daar kan de spanning komen. Het stuk en dan staat er 

vervolgens ook deze regiovisie en dat is nu al is het inhoudelijk kader van de verwervingsstrategie. Dus van 

zweven moeten we naar concreet. Dat is een afstand die nog even overbrugt moet worden in dialoog met ons. 

Maar het is nu al als we er ja tegen zeggen het inhoudelijk kader voor de verwervingsstrategie. Daar doe 

OPHaarlem nog even niet aan mee. En mevrouw Çimen dat komt ook omdat wij niet zitten te wachten op een 

dialoog gerichte aanbesteding. Wij vinden dat behoud van structuur zoals we nu hebben de voorkeur verdient. 

En wij gaan ook niet voor een opzet met winstoogmerk. Dus zijn even twee redenen waarom wij niet de 

dialoog gerichte aanbesteding wensen. En heel belangrijk, we hebben nog steeds niet gezien dat de 

wethouder in staat is om heel concreet aan te geven wat hij inbrengt in die dialoog. Kwaliteitsaspecten, 

meetinstrumenten, noem maar op. We hebben ze nog niet gezien. En dan vragen we ons steeds af, wat is de 

inhoud van de dialoog? Er wordt ook gezegd dat de regiovisie... 

De voorzitter: De heer Smit, u heeft een interruptie van mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja dank u wel voorzitter. Ja ik kan ik hoor de heer Smit in ieder geval. Dat zeker. Dank u wel, 

tromgeroffel. Maar ten aanzien van het punt van de financiën. U zegt joh van de financiën. U zegt ik wil niet 

aan die dialoog gerichte aanbesteding beginnen. Want er zit ook een winstoogmerk aan. Maar er zitten nu 

toch ook al gekke financiële prikkels in het stelsel. Waarom is dit wat we nu hebben beter dan wat we hebben 

wanneer we dialoog gericht gaan aanbesteden en mogelijk ook knelpunten en rare prikkels eruit gaan halen?  

De heer Smit: U krijgt van mij eigenlijk wel gelijk. In die zin dat wat er nu fout is moeten wij corrigeren. En als 

ik het over structuur heb dan zijn het zorgstructuren, dan zijn het de intakestructuren. Wij werken nu in 

Haarlem met de sociale wijkteam, met CJG, met anderen. Die structuren die zijn mij heel veel waard. Alles wat 

op dit moment niet goed functioneert moeten we natuurlijk eruit halen. Ik ga door. Er staat de regiovisie is tot 

stand gekomen op basis van eerder gegeven input van jeugdhulpaanbieders, samenwerkingspartners, 

jeugdigen en ouders. En we hebben nog steeds de indruk dat het ook in de recente dialogen niet eigenlijk 

geen dialoog is geweest. Maar men heeft wat kunnen praten. Hoe er geluisterd is is voor velen die gepraat 

hebben niet duidelijk. Ik noem nog steeds maar eventjes de vaktherapie die nog steeds ergens 
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ondergeschoven staat en nog steeds geen volwaardige plek lijkt te hebben. Ik kom straks terug bij in de wijk 

waarin de sociale wijkteams met mensen die een ambtelijke status hebben nog steeds niet duidelijk is hoe die 

status wordt gecontinueerd of verdwijnt. Dat is voor OPHaarlem op dit moment een positie om te zeggen de 

regiovisie gaan we niet mee akkoord. We wachten op de 30ste. Maar in deze fase niet mee akkoord. Het is te 

vaag, het is te ver weg van blijkbaar knelpunten die te zijner tijd opgelost moeten worden. Als het een 

inhoudelijk kader is voor de verwervingsstrategie en ik zeg er ja tegen dan geef ik een soort commitment, een 

soort zienswijze op de basis van de verwervingsstrategie. En dat is op dit moment nog steeds de dialoog 

gerichte aanbesteding. Daar zien wij op dit moment ook de meerwaarde nog niet van in. En dan ben ik wel zo 

dat ik zeg, ik wacht op de 30ste, ik wacht op aanvullende informatie. En ga dan hopelijk de dialoog verdiept 

aan. Maar dan hoop ik wel dat de visie zoals die er nu staat toch niet voor wat dan ook een leidraad mag zijn. 

Want hij mag niet te vaag zijn om te ver weg te staan van die dingen die we aan moeten pakken. Het lijkt mijn 

collega van de Actiepartij zei het al. Wij sublimeren op dit moment visie die heel hoog heel vaag zijn. Waar je 

niks mee kunt. En dan ligt die hele uitvoering bij het college. En dan staan we aan de kant. Nou op dit 

belangrijke punt doet OPHaarlem er niet aan mee. De visie moet concreter. Het moet dichter bij de uitvoering 

zitten. En ik wacht de 30ste in ieder geval af. Dank u wel meneer de voorzitter. 

De voorzitter: Nou nee dank u wel. Verder nog iemand. De heer Visser, ChristenUnie. 

De heer Visser: Dank u wel voorzitter. De ChristenUnie is blij te lezen dat de regiovisie tot stand is gekomen op 

basis van eerder gegeven input van jeugdhulp bij aanbieders, samenwerkingspartners, jeugdigen en ouders. 

En wij sluiten ons aan bij de opmerking van het CDA wel over het niet noemen van corona en over het belang 

van één kind, één gezin, één plan. En ook de goede vraag van D66 over de rol van de raad. We praten ten 

slotte over een periode van negen jaar. En over monitoring. En ja ook de opmerking van Jouw Haarlem over 

het normaliseren vonden we heel goed. En als we toch met complimenten bezig zijn, VVD over de verbinding 

met Gewoon in de wijk. Hoef ik al die punten voor de rest niet verder uit te werken. Voorzitter, de 

samenwerking is nu tussen Zuid-Kennemerland en De IJmond. En dat is een mooie stap. Kennelijk was het 

oude schaalniveau van de jeugdregio's toch te klein. Maar dat leidt bij mijn fractie wel tot de vraag of we nu 

wel het juiste schaalniveau te pakken hebben. Was het niet beter geweest om bijvoorbeeld ook met 

Haarlemmermeer samen te werken? En misschien zelfs Noord-Kennemerland. Wij onderschrijven de visie, de 

uitgangspunten en de beleidsdoelen. En heel veel mensen hebben het al gezegd van ja je kan er ook moeilijk 

tegen zijn. Omdat het vrij algemeen geformuleerd is. Maar wel valt me op dat een duidelijke analyse van de 

knelpunten ontbreekt. Die moet je eigenlijk een beetje tussen de regels door lezen. En dat roept de vraag op 

lossen we met al deze voornemens, met deze uitgangspunten, met deze beleidsdoelen, lossen we dan ook de 

knelpunten op die er zijn? Of is er meer nodig? We hebben nog een paar vragen over de doelen. In de visie 

staat dat normaliseren belangrijk is en dat ouderschap versterkt dient te worden. En te accepteren dat 

opvoeden en opgroeien met hobbels gepaard gaat zorgt er echter niet voor dat ouders ook meteen de juiste 

tools in handen hebben om ook daadwerkelijk op te kunnen voeden. Wordt er voldoende ingezet op het 

trainen van ouders om de opvoeding van hun kinderen aan te kunnen? Bijvoorbeeld ook groepstrainingen 

waarbij ouders elkaar ontmoeten en kunnen ondersteunen. Of de onlinecursus van Haarlem Effect, positief 

opvoeden in onzekere tijden. En is het mogelijk dat dit voorliggend is of een vereiste is wanneer er zwaardere 

hulp ingezet wordt? Er werd net ik geloof door GroenLinks ook uitgebreid stilgestaan bij het punt van 

echtscheidingen. En wij zijn het er heel erg mee eens dat er veel meer wordt ingezet op preventie van 

vechtscheidingen. Dat is een hele goede zaak. Daar kunnen we echt heel veel ellende mee voorkomen. Maar 

wij missen preventieve inzet op gewone tussen aanhalingstekens scheidingen. Eigenlijk is een gewone 

scheiding niet de juiste term, want ook een echtscheiding die zonder vechten gaat is over het algemeen wel 

een persoonlijk drama voor alle betrokkenen en zeker ook de kinderen. En wat ons betreft wat mag ook voor 
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die gewone scheidingen meer aandacht zijn. We kunnen natuurlijk niet elke scheiding voorkomen. Maar als 

we zien wat de effecten zijn in de levens van kinderen ontkomen we er niet aan om daar meer naar te kijken 

in preventieve zin. Graag reactie van de wethouder. En wordt er op de achtergrond ook gekeken naar de 

ontschotting tussen de jeugdhulpverlening en het gedwongen kader? Er zijn immers twee verschillende 

geldstromen waardoor ouders en professionals opnieuw intakeformulieren en ander papierwerk aan moeten 

leveren. We willen immers toch de administratieve last verkleinen. En hoe gaat de wethouder om met het 

knelpunt voldoende crisisbedden om dat op te lossen? En ten slotte voorzitter... 

De voorzitter: De heer Visser, u heeft een interruptie van de heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja dank u wel voorzitter. Ik zat toch even te kauwen op dat voorstel van de ChristenUnie 

om ook voordat een echtscheiding plaats gaat vinden of dat het gebeurt dat de overheid daar dan maar een 

soort adviserende rol zou bij moeten geven. En ik zat gewoon even te zoeken hoe ziet hij zich dat eigenlijk 

voor zich dat je preventief gaat proberen om huwelijken in stand te houden. En kunt u dat zeggen in woorden 

zonder dat ik er eng van wordt?  

De heer Visser: Nou ik wil vooral niet dat u eng wordt. Overigens heb ik niet bij u de associatie dat u eng bent. 

Maar dat terzijde. Nee dat is niet mijn bedoeling. Maar ik kan wel dingen aanbieden. Mensen die worstelen 

met relatieproblemen kan je cursussen aanbieden. En dat moeten mensen zelf weten of ze daarvan gebruik 

maken. Maar in die sfeer moet u denken. En is er denk ik echt nog heel veel mogelijk. En weet ik ook dat 

verschillende gemeenten in Nederland daarmee bezig zijn. Ja en als we daarmee ellende kunnen voorkomen 

en dat kan zijn een echtscheiding voorkomen, maar het kan ook zijn dat je inderdaad zorgt dat een 

echtscheiding op een wat prettiger manier gaat. En niet vechtscheiding willen we helemaal niet. Maar ook 

tussen een scheiding waar alles in pais en vree gaat en een vechtscheiding zit ook nog heel veel nuances. En 

ook daar is heel veel winst te boeken voor het kind.  

De voorzitter: De heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Nou daar ben ik wel blij om met die laatste woorden. Want mijn vraag zou dan zijn van is 

de ChristenUnie ook voorstander van om sommige echtscheidingen juist een beetje een zetje te geven omdat 

er dan heel veel ellende bespaart wordt. En ook nee ik meen het er wordt gelachen maar ik meen het serieus. 

Want als dat ook bij het plan van het ChristenUnie staat dan wordt ik er al in ieder geval een stuk minder eng 

van. Dus dankjewel daarvoor. 

De heer Visser: Volgens mij geven wij geen zetjes. En helaas zijn echtscheidingen nou eenmaal in deze wereld 

en in sommige gevallen moet ik ook zeggen dat dat een goede een verstandige keuze is. Maar dan nog als je 

die dat getal van die 80% ziet waar mevrouw Klazes ook aan refereerde dan zie je gewoon dat heel veel 

kinderen er echt jarenlang het met zich meedragen. En alles wat we kunnen doen om die ellende wat kleiner 

te maken en kinderen ook wat meer toekomstperspectief te geven want het heeft ook invloed op 

schoolprestaties van alles en nog wat. Daar moeten we gewoon alles voor doen. En ik denk uiteindelijk dat het 

ook heel veel geld kan besparen als we daar meer op inzetten.  

De voorzitter: Meneer Visser, u heeft nog een interruptie van de heer Smit, OPHaarlem.  

De heer Smit: Dank u wel meneer de voorzitter. Meneer Visser, hoorde ik nou u in de aanvang zeggen dat u 

het een goede visie vindt en vervolgens een waslijst aan dingen benoemen waarvan u zegt dat u ze niet erin 



 

 28 

 

tegenkomt of dat ze erin moeten. Is het nou in uw ogen wel of niet een goede visie of is het iets wat te ver 

weg staat van die problemen die u de probleemvelden die u benoemt?  

De heer Visser: Nou ik heb mezelf nog niet een waslijst van dingen horen noemen. Ik heb weleens wat langere 

lijst hier gedaan. Soms met steun van mensen, soms zonder steun zal ik maar zeggen. Volgens mij valt dat nog 

wel mee. Nee de uitgangspunten zijn goed. Alleen hier en daar kan het wat ons betreft wat concreter en dan 

met name dus van inderdaad lossen we die knelpunten op en nou in die preventieve sfeer denk ik dat we echt 

nog wel een paar stappen extra kunnen zetten rondom die echtscheidingen. En dan ben ik ook benieuwd naar 

de visie van de wethouder. En ten slotte voorzitter, was bijna aan het eind maar is ook wel een beetje een 

antwoord op de vraag denk ik van u. Op bladzijde 27 komt er ineens een heel theoretisch kader over ‘…’ model 

als ik het zo goed uitspreek. En met hefbomen om blokkades op te lossen. Nou ik vond het eigenlijk heel 

interessant. Maar daar staat bijvoorbeeld dat het gebrek aan focus of middelen om doelen te bereiken dat kan 

je oplossen door duidelijke doelen te stellen. Ja oké maar als u dan kijkt dan vertaal ik dat als een smart. En dat 

mis ik nog een beetje. Het staan in deze visie wel meer cijfers maar wat zijn nou onze smart doelen? Waar 

willen we staan over vijf jaar? Waar willen we staan over tien jaar? Hoe gaan we dat monitoren? Dat mis ik 

nog een beetje. En ik hoop dat daar nog echt een verdiepingsslag in komt. En daar horen ook middelen bij. Dus 

dan is ook de vraag aan de wethouder van hebben we voldoende middelen om deze visie te realiseren? Dank 

u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij hebben we iedereen gehad. En dit was een hele korte bijdrage volgens 

mij. We zijn best wel lang bezig. Ik zit even naar de wethouder naar u te kijken. Misschien kunnen we nu ook 

pauze houden want ik zie dat er ontzettend veel vragen op de wethouder zijn. U kan... En nou ja als u wil de 

antwoorden nu dan gaan we gewoon door. Anders had ik voorgesteld om even pauze te nemen. Ja dan gaan 

we nu gewoon door. Wethouder Botter. 

Wethouder Botter: Ja dank u wel meneer de voorzitter. Dank u wel leden van uw commissie voor de heldere 

en duidelijke vragen. Ik zou toch nog wel graag iets willen toelichten op de status en de aard van dit stuk. Er 

staat inderdaad dat het een vrij hoog over en abstract stuk is überhaupt. Maar er staat ook op pagina 3 dat dit 

eigenlijk de kaders zijn waar we met zijn alleen zeg maar overeenstemming over hebben. In ieder geval als het 

gaat over de wethouders, de aanbieders en dergelijke. Maar er staat daaronder dat de volgende stap is dat er 

een uitvoeringsprogramma moet komen van dit. En dat uitvoeringsprogramma dat komt er pas op het 

moment wanneer we in dialoog zijn gegaan. En dan wil ik het woord aanbesteding even weglaten. Maar 

wanneer we in dialoog zijn gegaan met het veld en heel concreet gaan opschrijven vervolgens van wat er moet 

gebeuren. Wie wat moet doen. Welke organisaties aan de lat staan. En dan kan daar vervolgens mee aan de 

slag worden gegaan van hoe dat ook daadwerkelijk in de praktijk tot uitvoering komt. Ik zie een interruptie. 

De voorzitter: De heer Smit, OPHaarlem. 

De heer Smit: Meneer de wethouder, kunt u zich voorstellen dat ik het wij zoals u dat toch nadrukkelijk noemt 

toch iets meer zie als wij van Wc-eend. Want ik heb niet het gevoel dat het unaniem gedragen wordt. Dus ik 

wil dat onderscheid wel maken dat het niet wij allen is.  

Wethouder Botter: Nee dat heb ik ook niet gezegd. Volgens mij heb ik proberen te duiden dat het hetgeen is 

waar de aanbieders en de wethouders die met die aanbieders hebben gesproken dat die het zeg maar dat die 

dit kader onderschrijven.  

De voorzitter: De heer Smit, OPHaarlem.  
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De heer Smit: ... zich hier in dit wij herkennen. Maar die discussie kunnen we nu niet per aanbieder gaan 

voeren. Maar ik betwijfel dat ja. 

Wethouder Botter: Wat ik me ook heel goed realiseer is dat u gisteren een aantal stukken heeft gekregen die 

u nog niet helemaal tot u heeft kunnen nemen. En dat we daar eigenlijk ook volgende week woensdag of 

komende woensdag met elkaar over gaan praten. Maar daarin zult u zien dat er zeg maar heel erg goed 

geluisterd is naar een aantal partijen in het veld. Dat er goed geluisterd is naar de raden. En dat we met een 

veranderd voorstel zijn gekomen waarin we ook de rest van de procedure zoals we dat verder gaan uitrollen 

met u willen bespreken. En mijn punt is dat ik graag nu even de gelegenheid zou willen hebben om in te gaan 

op de vragen die u gesteld heeft. En dan de 3ste kijken of de conclusie van in ieder geval de 

informatiebijeenkomst die we hebben gehad dit stuk in samenspraak met een aantal andere stukken of dat 

het complete beeld maakt van waar u dan mee kun instemmen.  

De voorzitter: De heer Smit, OPHaarlem. 

De heer Smit: Als ik de constatering maak dat u zegt er is goed geluisterd dat ik dat vertaal in u vindt dat er 

goed geluisterd is. Dan blijven we nog steeds die verschillen houden in het bezien van de problematiek. Dank 

u.  

De voorzitter: Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Ja dank u wel voorzitter. Ik wacht het graag even af totdat we meer informatie hebben. Even 

nog een procesmatige vraag. Er komt een uitvoeringsprogramma wat gekoppeld is inderdaad aan deze visie is 

uitgangspunt. Het zal lastig zat zijn om al die partijen een kant op te laten kijken. Dat ligt er nu. Dan komt er 

vervolgens een uitvoeringsprogramma. Ik neem aan dat dat ook weer aan de raden wordt voorgelegd ter 

goedkeuring ook. Dat moet ook vastgesteld worden denk ik.  

Wethouder Botter: Dat was oorspronkelijk allemaal niet het idee. Maar er zijn verschillende vragen gesteld 

over de sturingselementen en de sturingsmomenten. En daar wil ik graag ook op terugkomen in mijn reactie. 

Mevrouw Klazes: Oké heb ik nog een korte aanvullende vraag. Dat lijkt me prima. Is het dan ook mogelijk om 

per gemeente dan weer bepaalde accenten te leggen in de uitvoeringsprogramma? Ik kan me voorstellen 

meneer Visser en ik hebben het erover, dat wij vinden dat die echtscheidingsproblematiek vinden wij 

misschien belangrijker dan Velsen. Want iedereen weet in Velsen wordt niet gescheiden. Dus ik kan me 

voorstellen dat het voor ons dan weer het accent daar misschien meer op zou komen te liggen dan misschien 

voor andere gemeenten weer andere problemen daar het accent op willen hebben liggen. Is daar ruimte voor 

of niet? 

Wethouder Botter: Nou daar heb ik in die zin niet over nagedacht. Het is zo dat wij met elkaar een regiovisie 

vaststellen waarbij ook in het stuk wordt ingegaan op lokaal versus regionaal. Er moet voldoende ruimte zijn 

natuurlijk om je lokale beleid op in te vullen. Sowieso is het hele voorveld wat in de hoe heet het in de wijk bij 

ons heet. Daar zit het hele jeugdbeleid als het ware wat nu door de jeugdorganisaties wordt uitgevoerd 

daarvan gaat het budget op in Gewoon in de wijk. Dat wordt preventieve kant om te zorgen dat je in de wijk 

ook jeugd- en jongerenwerk houdt. Vroeger voorschoolse educatie en alles wat er nu mee samenhangt. En dat 

wordt veel meer in samenhang dan gebracht. En wat wij in ieder geval met zeven wethouders ook belangrijk 

vinden is dat die poot ook wordt versterkt. Als je werkelijk wil inzetten op de preventie en ondersteuning 

moet je kijken of je misschien een deel van je jeugdzorgbudget zou moeten gaan overhevelen naar die 
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activiteiten in buurten en wijken. En die laagdrempelige opvoedondersteuning. Maar ik zal ook ik ga gewoon 

even als u me de gelegenheid geeft om het even langs te komen dan wordt het hopelijk allemaal wat 

duidelijker. Het is niet zo wat Trots denkt dat wij ons in de loeren laten leggen door de aanbieders. Het is niet 

zo dat op het moment dat de aanbieders zeggen van wij vinden dat dit en dit nog nodig is, nee we hebben met 

elkaar nu die kaart gemaakt en die data verzameld. Daar worden we het over eens. Er is wel een autonome 

groei opgenomen in de begroting altijd van 4%. Nou ik vind dat zelf al te veel. Want waarom zou je er bij 

voorbaat al vanuit gaan dat je elk jaar 4% groei hebt in het jeugdzorgbudget? Maar tegelijkertijd gaan wij 

natuurlijk proberen om samen met die aanbieders, want het wordt een verantwoordelijkheid van de overheid, 

de gemeente en die aanbieders om te zorgen dat we een stelsel gaan hebben dat we niet meer met de ruggen 

tegenover elkaar staan maar dat we echt samenwerken om te zorgen dat de kinderen die zorg nodig hebben 

dat ook krijgen. Maar dat we dat wel gaan doen veel meer vanuit de normalisatie, vanuit de 

opvoedingsondersteuning. Vanuit het preventieve werken. En ook dat er zaken niet dubbel worden gedaan. 

Dus het is niet zo dat wij ons laten leiden door de aanbieders.  

Mevrouw Klazes: Maar is het dan heel duidelijk wat voor soort zorg er aanbesteed moet gaan worden? Heeft 

de gemeente dan goed voor ogen welk soort zorg allemaal in kaart... Ja ja en dat las ik dus niet uit dat 

document, absoluut niet.  

Wethouder Botter: Nee maar dat zit in het stuk wat heet het verwervingsdocument. Ik heb het zelf ook niet 

allemaal verzonnen. Maar dit is dus de regiovisie. De regiovisie krijgt nog een uitvoeringsprogramma nadat de 

dialoog heeft plaatsgevonden. Maar bij die dialoog wordt ook de verwervingsstrategie betrokken. En die 

verwervingsstrategie die geeft dus helemaal aan over welke percelen het gaat, over welke hoeveelheden het 

gaat, over wat voor type we gaan inkopen en die er nu nodig is. Dus dat zit in het verwervingsdocument. Waar 

u komende woensdag over gaan praten met elkaar. Nou dan ik vind het terecht dat het CDA en ook andere 

partijen aangeven dat er niet een aparte coronaparagraaf in zit. Maar het idee is, het is niet zo dat wij een 

structureel extra budget krijgen voor corona. We hebben nu incidenteel twee jaar geld gekregen en dat gaat 

vaak rechtstreeks naar de aanbieders via VWS of via in dit geval bij ons in Noord-Holland, Amsterdam. Maar 

het is niet zo dat wij verwachten dat corona verder een enorme impact gaat hebben op de zorgvraag. Als het 

gaat over de komende vijf à negen jaar. Het is iets wat op dit moment heel erg speelt. Je ziet ook dat de te 

verwachten problematiek die er was opgetreden op dit moment minder groot is dan dat iedereen had 

gedacht. En er zijn miljoenen voor het onderwijs en jeugdorganisaties beschikbaar gekomen om de directe 

gevolgen van corona de nood de lenigen. Dus er is extra geld gekomen voor psychosociale hulpverlening. Er is 

ondersteuning gekomen voor de scholen om ondersteuning te doen. Om ook weerbaarheidstrainingen en 

dergelijke te doen. Dus we zouden een paragraaf corona op kunnen nemen. Maar dan zou de strekking van die 

paragraaf zijn, niet dat we daar de komende jaren rekening mee moeten houden dat daardoor de vraag enorm 

zal stijgen. Ja ik zie u verbaasd kijken maar... 

De heer Lint: Ja nee ik dacht zou ik nou interrumperen of niet interrumperen. Ik deel uw verwachting niet 

maar dat is een meningsverschil. Dat is prima.  

Wethouder Botter: Oké nou je ziet ook bij Veilig Thuis en bij andere organisaties het aantal stijgingen wat men 

verwachtte is er niet. Dus ja ik kan het niet anders maken. Als het, dat neemt niet weg dat er mensen zijn die 

vaker naar de huisarts gaan en dat er meldingen zijn bij de huisarts. Maar juist vanwege het feit van de ‘…’ 

wordt dat voor een groot deel ook afgevangen dat door een aantal gesprekken problematiek kan worden 

opgelost. Maar u heeft net besloten om dat agendapunt van de agenda te halen. Dat heb ik begrepen dat gaan 

we niet bespreken zo meteen. Maar dat komt dan ook waarschijnlijk 30 september terug. En daarin kunt u 
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gewoon in die rapportage ook lezen hoe dat werkt en hoe dat gaat. Dan het één gezin, één regisseur, één 

plan. Ja daar gaan we ook later op de avond nog over praten. Maar ik ben het met u eens. Ik heb geprobeerd 

het wel ook in het document te borgen. Het staat er ook dat we daar voorstander van zijn. En dat we daar echt 

nu ook daadwerkelijk werk van willen maken. En dat ook door middel van technische mogelijkheden om te 

kijken of je kunt werken met digitale systemen zodat je die dubbele intakes en dergelijke ook niet meer hoeft 

te hebben. De governance is en de rol van de raden is karig. Ja dat is zo. Dat is niet bewust gedaan maar het is 

zo van u stelt de kaders. We informeren u als het gaat over klanttevredenheid. Er is veel meer aandacht voor 

klanttevredenheid dan nu het geval is in het stuk. Daar kunt u rapportages van krijgen net als dat bij het Wmo-

doelgroepenvervoer is. Dat zal echt worden aangezet. Ook de kwaliteit en de effectiviteit dat is echt een heel 

nadrukkelijk onderdeel van de toekomstige aanpak. En daarover wordt u ook met regelmaat geïnformeerd. En 

als u er waarde aan hecht om een gesprek te hebben met de wethouder sociaal in den brede. Ik heb weleens 

begrepen dat u een dergelijke rapportage ook prettig zou vinden en het daarover heeft gehad. Dan zou dat 

daarin mee kunnen worden genomen. Namelijk hoe staat het met de voortgang van het jeugdzorgdossier. 

Jouw Haarlem is voorstander van normaliseren in de vorm van hulp en ondersteuning. En ook preventie. Ja 

volgens mij is dat de kern van de manier zoals we dat nu ook willen aanpakken. Wij willen niet voor een 

dubbeltje op de eerste rang zitten. Maar we willen wel zeg maar kijken waar en hoe je het beste ervoor kunt 

zorgen dat je de middelen die in de jeugdzorg omgaan zo efficiënt mogelijk worden besteed. En daarbij 

betekent het ook het terugdringen van de administratieve lasten. Dat betekent ook zorgen dat je vertrouwen 

hebt in de professional. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen vijf jaar ook als adagium gehad. En dat gaat 

niet veranderen. De problematiek van de echtscheiding is echt een heel erg groot probleem. Ik geloof dat dat 

niet in dit stuk staat maar ik heb in het kader van een project waar ik onlangs kennis van heb genomen en dat 

is het uitvoeringsprogramma scheiden zonder schade, dat is een landelijk programma van de overheid van 

Rouvoet. Die heeft dat met heel veel gemeentes tot stand gebracht en daar plukken wij ook de vruchten van. 

Nemen wij kennis van. In het stuk zelf staat ook het een en ander daarover in. Maar het blijft gewoon een 

enorm ingewikkeld probleem. Het is zo dat op het moment wanneer mensen gaan scheiden dat het slechtste 

in de mens kan doen naar boven halen. Waarbij dan vervolgens geen compassie met het kind ook meer is. En 

dan is vervolgens wel de vraag natuurlijk van hoe je ervoor zorgt dat dat ja op een goede manier ja wordt 

begeleid. Maar belangrijker nog is preventie. En daar wordt veel aandacht aan besteed. Ook vanuit het CJG, 

ook vanuit cursussen vanuit lokaal volksgezondheidsbeleid. Als het gaat over de jeugdzorg. Daar wordt heel 

veel aandacht aan besteed. Maar het blijft wel een kwestie van dat mensen zelf ook moeten inzien dat dat 

niet goed is voor het kind. En extra aandacht daarvoor is ook in financieel opzicht aantrekkelijk. Want ik heb 

weleens een berekening gehoord van dat het de gemeente of de gemeenschap sorry de gemeenschap alles bij 

elkaar 50.000 euro per geval kost als het uit de klauwen loopt via zo'n vechtscheiding. En ik heb het soms zelf 

ook wel meegemaakt van dat je dan in een conflictsituatie terecht komt dat we met de GI'en dat mensen 

zeggen van ja wethouder u bent hoofdverantwoordelijk voor de jeugdzorg. De jeugdzorg de GI heeft mijn kind 

afgenomen. En u moet zorgen dat ik mijn kind weer terugkrijg. Ja daar kan ik verder gewoon niet tussen 

treden. Dat gaat gewoon niet.  

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

Mevrouw Klazes: Even een klein vraagje, ik zie deze problemen eigenlijk voorlopig alleen maar groter worden. 

Op het moment dat het zo moeilijk is om nog een huis te vinden op het moment dat je uit elkaar gaat kan 

bijna niemand meer een ander huis betalen. Veel mensen blijven noodgedwongen bij elkaar wonen. De 

problemen worden alleen maar erger. Wat ik mij afvraag en ik wil het gewoon even meegeven. Want ik zie 

hoe groot het probleem is. En ik zie ook hoe zwaar dat druk op de hele begroting van de jeugdzorg. Misschien 

zou het een overweging kunnen zijn om te kijken of mensen die we maken gebruik van het netwerk van de 



 

 32 

 

mensen zelf. Dit is niet een taak voor de overheid om hier met deze mensen te gaan praten. Je moet het echt 

anders doen of blijven bij elkaar. Dat is echt wel een taak waarin juist daar zit een taak voor de directe 

omgeving van de mensen zelf. Die soms dit probleem ook niet kunnen tackelen omdat het heel giftig en heel 

toxic. Zou het niet iets kunnen zijn om voor die ring die eromheen staat daar te kijken of er iets van een 

trainingsprogramma is om te mensen die in zo'n situatie zitten en ze zitten aan alle kanten. Je bent onderdeel 

van een netwerk... 

Wethouder Botter: Maar die zijn er, en er zijn er ook bijvoorbeeld bij Kenter. En ik heb het ook gezien met 

familieopstellingen. Er wordt zo ontzettend hard gewerkt en er is zoveel in deze markt beschikbaar. Want het 

is echt een markt om te kijken van hoe je mensen toch weer nader tot elkaar kunt brengen door ze ook inzicht 

te geven hoe slecht het voor het kind is. Maar er zijn heel veel gevallen waarbij dat niet lukt. En dat is heel 

naar.  

Mevrouw Klazes: Ik ga daar nog even straks met u verder over praten.  

Wethouder Botter: Nou dan de Partij van de Arbeid. Die wil graag van mij weten of het niet veel meer naar het 

publieke domein weer moet. Kijk je kunt erover twisten. Maar het is vaak is het gepremieerde door de 

overheid gefinancierde zorg wat er al geleverd wordt. En de markt is zo groot dat je nooit zeg maar echt 

sprake hebt van marktwerking. Maar wat ik bij dit onderwerp wel heel erg belangrijk vind is dat er zoveel 

gebeurt wat directe invloed op de leefsfeer van een persoon dat je je als overheid daar eigenlijk wel heel verre 

van moet houden. Dus de verantwoordelijkheid die je aan de kant hebt door dat vertrouwen in die 

professional en die ondersteuning te bieden moet ook tot uitdrukking komen in de wijze zoals je de 

governance en de organisatie hebt georganiseerd. En ik denk dat dat de wijze zoals wij het nu aan het 

organiseren zijn door die gezamenlijke verantwoordelijkheid, door die enorme dichte relatie toch die we ook 

hebben met de aanbieders, eigenlijk al heel ver tegemoet komen aan uw wens om als gemeente overheid of 

als overheid daar invloed op te kunnen uitoefenen. Maar je hebt dan nog wel een beetje die afstand die 

misschien nou die misschien die ik wenselijk acht.  

De voorzitter: De heer Sepers, PvdA. 

De heer Sepers: Ja dank u wethouder. Kijk ik denk mijn opmerkingen gaan niet over het feit dat de overheid op 

de stoel van de professional moet gaan zitten. Want laten we in godsnaam zorgen dat de professional zijn en 

haar werk kan doen. Het gaat mij vooral om de bepaling van de toegang, de wijze van organisatie en de 

bekostiging. Want daar zijn ja dat kan je via publieke methodes doen. En dat kan je doen via private methodes. 

Dat bedoelde ik. Maar ik hoor u ook zeggen dat u in ieder geval streeft naar een situatie waarin de publieke 

sfeer meer dan in het verleden invloed heeft op wat er gebeurt.  

Wethouder Botter: Ja en ik hoop dat dat ook duidelijk is uit de stukken. En ik heb alleen dan wel nog een vraag 

aan u. Als u denkt namelijk dat ook de indicatiestelling en de toegang op dit moment door de markt gebeurt 

dat is niet zo. Het is door het CJG, de huisarts en een aantal partijen zoals van de Raad van de 

Kinderbescherming en de GI'en. Dat zijn allemaal overheids gerelateerde organisaties die met of subsidie of 

een budgetfinanciering worden gefinancierd. Dus dat zijn geen private organisaties.  

De voorzitter: De heer Sepers. 

De heer Sepers: Dat wist ik.  
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De voorzitter: Gaat u verder. 

Wethouder Botter: En het subsidierecht en het aanbestedingsrecht liggen steeds en zeker op de manier zoals 

wij het nu aan het vormgeven zijn heel dicht bij elkaar. Dus ik denk gewoon dat we daar met elkaar dan ook de 

30ste over moeten gaan spreken als we het hele plaatje compleet hebben van wat zouden we dan moeten 

doen. Ja dan de SP. Ik heb al aangegeven zo licht mogelijk betekent niet zo goedkoop mogelijk. Het is een 

vorm van kijken wat je met de juiste zorg en de meest adequate zorg zo goed mogelijk kunt bereiken. Dat 

mensen ook niet van het kastje naar de muur gaan en dingen dubbel worden gedaan. Ja er wordt gesproken 

over miskwaliteit. En er wordt gestuurd op financiën niet op de kwaliteit. Nou dat vind ik niet helemaal een 

terechte constatering na het lezen van het stuk. Ik vind dat er heel veel aandacht is voor de kwaliteit, dat er 

ook getoetst wordt op de kwaliteit. En dat we de kwaliteitsparagraaf echt gaan uitwerken. Dan de VVD daar 

heb ik al een paar vragen al beantwoord in relatie tot de activiteiten van het Gewoon in de wijk. Dus het dus 

bij het brede jeugdwerk als voorliggende voorziening het speeltuinen werken en alles en nog wat, dat zit 

allemaal in Gewoon in de wijk. En dat zou ik graag willen uitbreiden. De financiële afspraken tussen de 

gemeenten ik weet niet precies wat u daarmee bedoelt maar elke gemeente heeft gewoon een eigen budget 

voor jeugdhulp. En dat blijft ook zo. Het is niet zo dat dat in een pot wordt gedaan en dat we nu vanuit een 

gemeenschappelijke regeling gaan opereren. Dat kan ooit misschien een idee zijn van het rijk met de nieuwe 

jeugdwet maar dat is nu niet aan de orde. We hebben nu allemaal ook onze eigen budgetten. En dat geeft 

bijvoorbeeld bij zo'n maar daar komen we ook de 30ste over te spreken want het is geagendeerd ook bij ‘…’ 

over te praten. Wie moet nou wat bijdragen als zo'n organisatie dreigt om te vallen? Maar dat is allemaal 

moet allemaal via aparte budgetten. En dat doen we ook aparte budgetten. En we hebben ook aparte 

contracten die wel hetzelfde zijn maar het zijn contracten tussen de gemeente en de professionals.  

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

De heer Van Kessel: Ja technisch bijna. Maar waar wordt dat dan vastgelegd? Ik had dat eigenlijk hier 

verwacht. Maar in welk document gaan we dat dan op gegeven moment zien? En krijgen we dat als raad dan 

ook nog langs?  

Wethouder Botter: Ja het wordt in een contract maar we hebben het nu ook al. Alle gemeenten hebben losse 

contracten met de aanbieders. 

De heer Van Kessel: Nou dat is mooi dat wist ik niet. En dan zullen we die contracten wellicht op den duur ook 

nog zien nadat ze zijn afgesloten. Maar dan misschien wel goed om van tevoren dus te weten hoe dat dan 

werkt. Ik wist dat niet. Oké nou. 

Wethouder Botter: Nou ja ik ben blij dat ik in ieder geval daarin wat licht heb kunnen op kunnen werpen. Dan 

de ook de effectiviteit. Daar heb ik ook al het een en ander over gezegd. We gaan echt dat die effectiviteit en 

doelmatigheid gaan we verder uitwerken. En in de regiovisie komt in de uitwerking van die regiovisie daar 

komt dat dan ook te staan. Het ontbreken van een relatie met de toezichthouder. En dan weet ik niet precies 

wat met toezichthouder bedoelt. Want we hebben er nogal wat. We hebben toezichthouders via de raad van 

toezicht, via de instellingen afzonderlijk. We hebben de jeugdautoriteit. We hebben de inspectie voor hoe 

heet het de GI'en. En die laten zich allemaal horen op dit moment. Krijgen ook allemaal een rol in het hele 

nieuwe stelsel. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met de onderwijsinspectie. De jeugdautoriteit is 

wel bezig om zich te herpositioneren om de rol zwaarder te maken. En ook veel meer met een alert systeem te 

gaan werken van wanneer iets dreigt om te vallen en wanneer iets financieel verkeerd gaat dat ze dan 

ingrijpen. Maar dat is iets wat wij niet kunnen beïnvloeden, waar wij ook niet over gaan. Maar het is terecht 
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dat u zegt ik mis het. Dus we zullen zorgen dat we daar wel iets over opnemen van hoe dat dan werkt en 

georganiseerd is. Ja dan Hart voor Haarlem. Ja volgens mij... 

De voorzitter: Sorry wethouder, u heeft nog even een interruptie van de heer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja en dat is dan eigenlijk ook omdat u ze per fractie afgaat. Ik had een paar vragen gesteld 

over dialooggericht aanbesteden. In hoeverre impliceert deze visie dat de gemeenteraad ook zou instemmen 

met dialooggericht aanbesteden? En het tweede was, als dat dialoog gericht aanbesteden losgelaten zou 

worden kan de wethouder aangeven wat daar de gevolgen van zijn?  

Wethouder Botter: Nou ik dacht mij er gemakkelijk vanaf te maken door te zeggen van laten we het vooral 

hebben over de dialoog en niet over dialooggericht aanbesteden. Kijk je hebt de dialoog nodig om met elkaar 

de volgende stap te zetten. En dan is het vervolgens de vraag hoe zorg je er nou voor dat je dat op de meest 

ideale manier gaat organiseren? En ik hoop u nog steeds te kunnen overtuigen dat juist omdat we met die 

twee percelen gaan werken en dat we rekening houden met een aantal andere wensen die u ook heeft dat we 

daardoor in staat zijn om u ook te kunnen overtuigen en dat hoop ik dat u mij dat dan ook gunt dat ik het 

verschil tussen aanbesteden en subsidie dat dat helemaal niet meer zo groot is. En dan moeten we gaan kijken 

van wat welke kant valt dan het kwartje op. Maar dat is ook iets wat we gewoon met elkaar moeten uitvinden. 

Kijk ik ben in ieder geval heel erg blij met de wijze zoals we nu vandaag met elkaar het gesprek voeren. Omdat 

we eigenlijk is dit een soort dialoog tussen u en mij om te kijken van hoe gaan we nou dat proces eigenlijk 

verder vormgeven. En dat komt niet echt heel erg tot uitdrukking in zo'n stuk. Maar dat is wel iets van ik heb 

ook sommige mensen horen zeggen van ja ook in tot nu toe is in de dialoogfase nog helemaal niet helder 

geworden hoe dingen zitten. Nee de dialoogfase moet nog beginnen. We hebben nu allerlei basisgesprekken 

gehad om informatie te verzamelen en te vergaren. Op basis daarvan is dit document geschreven en op basis 

daarvan gaan we de dialoogfase in.  

De voorzitter: U heeft een interruptie. Kunt u de microfoon even uitzetten. Een interruptie van de heer Smit. 

Ik zag de heer Smit u heeft minder dan vijf minuten nog voor de rest van de vergadering. Dus hou daar 

rekening mee. 

De heer Smit: Dank u wel meneer de voorzitter. De wethouder zegt er zit niet zoveel verschil tussen 

aanbesteden en subsidiëren. Dat zei u geloof ik. Zou u voor de volgende commissievergadering daarop een 

toelichting kunnen geven wat die verschillen als ze niet zo groot zijn wat ze dan nog zijn?  

Wethouder Botter: Ja dat kunnen we proberen. Dat wil ik proberen. Dan kom ik bij uw vraag ja u was niet heel 

erg enthousiast. En u wilt eigenlijk hebben dat dit stuk van tafel gaat en dat er op basis hiervan geen dialoog 

wordt gevoerd. U maakte ook nog een opmerking over de vaktherapie. De vaktherapie is nou echt bij uitstek 

zo'n onderwerp waar we het nog met elkaar over moeten hebben. En daar wordt niet heel erg expliciet op 

ingegaan in dit document. En ja als u vindt dat we op basis hiervan niet de dialoog moeten gaan voeren ja dan 

staan wij gewoon lijnrecht tegenover elkaar. Want ik probeer ook duidelijk te maken in de beantwoording van 

de vragen dat er echt heel goed over nagedacht wordt. En dat we niet zomaar met iets bezig zijn. En dus daar 

kan u verder ook niet van overtuigen. Als u vindt dat dit niet moet gebeuren op basis van dit stuk ja dan zij het 

zo. En dan vind ik dat heel jammer.  

De voorzitter: Meneer Smit. 
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De heer Smit: Ja meneer de wethouder, u kunt mij natuurlijk wel overtuigen. Als u op enig moment heel 

duidelijk zichtbaar maakt hoe de positie van de vaktherapie aan die positie recht wordt gedaan in uw visie. En 

op dit moment wordt er misschien wel gepraat maar wij zien geen verandering in die positionering. Dus ik zou 

zeggen maak OPHaarlem blij.  

Wethouder Botter: Jawel maar we hebben verschillende keren en we gaan dat 30 september ook doen want 

dat is door de SP opgewaardeerd nu als stuk om dat ook 30 september te gaan bespreken. Laten we het dan 

over de vaktherapie hebben. Ik heb zelf al bij herhaling aangegeven dat ik het een hele waardevolle activiteit 

vind. Maar dat het heel laagdrempelig is. En soms clientèle aantrekt die eigenlijk wat u aangeeft ja naar iets 

toegaan. Een sluisje daar tussen van dat het onder verantwoordelijkheid van een GGZ-psycholoog wordt 

gedaan. En dat die aan kan tonen van dat is voor die cliënt belangrijk dat die naar vaktherapie gaat. Dat sluisje 

wil ik er graag op houden. Omdat ik anders denk dat de poorten openslaan voor Jan en alleman die dit willen 

gaan doen. Want het onderscheid vervolgens om het te doen maar daar gaan we het de 30ste over hebben. Ja 

en de ChristenUnie nou de vragen waar u het met de anderen eens was die waren al beantwoord. Ja de 

doelen normaliseren en opvoedingsondersteuning ja daar zitten we in. Er wordt heel erg veel inzet gepleegd 

op opvoedingsondersteuning. Er zijn hele programma's variërend van negen maanden voor de bevalling tot 

het moment van dat je kind uit huis gaat. Dus u kunt het zo gek niet ‘…’ maar er is echt van alles op dit 

moment qua opvoedondersteuning. Er wordt ook heel veel gedaan vanuit de jeugdgezondheidszorg met apps. 

Ouders bij elkaar brengen, ‘…’ laten informeren over de groei en de ontwikkeling van de kinderen. Nou de 

vechtscheidingen daar hebben we het over gehad. En de ontschoten naar het gedwongen kader en de 

jeugdhulp dat is een heel verhaal apart. We zijn in discussie met gecertificeerde instellingen. En de Kamer 

heeft een motie aangenomen dat alle gemeenten waarschijnlijk verplicht gaan worden om met één tarief te 

gaan werken landelijk en één afrekeningssysteem. En dat moet dan vanuit ons eigen budget worden betaald. 

En sowieso zijn we op dit moment in gesprek met gecertificeerde instellingen ook over de tarifering en 

dergelijke. Maar het gedwongen kader wordt betaald door ons. Maar heeft zelf een hele grote stem in naar 

wie ze verwijzen. Naar wat ze verwijzen. En ja daar zijn we wel ook mee in gesprek. Maar het is soms anders 

georganiseerd. Ook bij de Raad van de Kinderbescherming bijvoorbeeld is het zo van die worden afgerekend 

op het aantal cliënten wat ze in portefeuille hebben. En heel veel instellingen die door ons gefinancierd 

worden worden op output financiering gezet om te zorgen dat ja ze toch wel ervoor zorgen dat kinderen op 

een gegeven moment ook uitstromen. Dus daar zitten gewoon conflicten tussen. En het is heel lastig om dat 

te ontschoten maar er wordt wel naar gekeken. En over de crisisbedden daar zijn we mee bezig. Daar zijn ook 

allerlei dingen over. Het ene crisisbed is niet hetzelfde als het andere crisisbed. Maar we zijn aan het kijken 

hoe we dat met de crisisbedden kunnen oppakken. Want het idee is dat we er in de regio misschien wel nog 

een paar bij moeten hebben. En volgens mij heb ik nu alles gehad.  

De voorzitter: Ja dank u wel wethouder. Nou volgens mij heeft de wethouder inderdaad nagenoeg alle vragen 

misschien is niet iedereen tevreden met het antwoord maar de vragen beantwoord. En ik vraag me af of er 

echt nog een tweede termijn nodig is. En of kunnen we tot besluitvorming overgaan. De heer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Nou volgens mij kunnen we wel naar besluitvorming. En ook gehoord hebbende de 

discussie ben ik eigenlijk wel en ook de wethouder kan deze wat mij betreft ook ter besluitvorming naar de 

raad.  

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. 
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De heer Hulster: Volgens mij heb ik de wethouder net horen zeggen dat dit stuk zou worden betrokken in de 

stukken die de 30ste... Dus volgens mij hoeven we nu helemaal geen besluit te nemen. En kunnen we dat 

doen later doen of we kunnen zeggen dat we het dan meenemen. Of maar volgens mij komt dat nog terug.  

Wethouder Botter: Ik was ervan gegaan dat u had gezegd bij de agendering en waar wat verwarring over was 

of dit van de agenda af moest of niet dat u zelf heeft aangegeven dat u het de 30ste nog wilde betrekken. Dus 

wie ben ik dan om daar tegenin te gaan?  

De heer Hulster: Nee ik ging niet tegen u in. Ik ging tegen de voorzitter in. Misschien... 

De voorzitter: Mevrouw Özogul. 

Mevrouw Özogul: Volgens mij is er ook inderdaad net gezegd dat we vanavond vragen konden stellen. En het 

de 30ste zouden behandelen.  

De voorzitter: Nou ik denk niet dat we het de 30ste nog een keer gaan behandelen. Maar dat vind ik dan wel 

weer, we gaan niet alles overdoen. Maar ik heb ook een toezegging gehoord van de wethouder dat er ook iets 

opgenomen gaat worden over toezichthouders. In dit stuk neem ik aan dan. En ja ik vind het prima om het 

door te schuiven naar de 30ste en er dan formeel de klap erop te geven. Maar we moeten het niet die hele 

discussie nog een keer over doen volgens mij. Even via de microfoon graag wethouder. 

Wethouder Botter: En dan zal ik er ook voor zorgen dat die twee punten die ik bij de mededelingen heb 

aangegeven worden veranderd nog in het stuk over de wat zei ik nou net over de wat? Nee de 

toezichthouders is een ander punt. Over de ja de negen jaar. De negen jaar en het voorschot wat genomen is 

op de dialooggerichte aanbesteding.  

De voorzitter: Ja de heer Smit. 

De heer Smit: Voorzitter, ik dank altijd uw aandacht en sturing en beheer van de commissie, maar het lijkt me 

toch dat het aan de leden is om te bepalen wat ze de 30ste toch eventueel op basis van nieuwe informatie 

willen bespreken. Dus in die zin... ligt dat stuk er de 30ste. 

De voorzitter: Natuurlijk is het geheel aan u maar ik zou graag willen dat u dan met nieuwe dingen komt 

misschien. Maar dat is geheel aan u aan de hele commissie. Mevrouw Özogul. 

Mevrouw Özogul: Ik heb dit stuk nu ook behandeld, kort behandeld omdat het de 30ste terug zou komen. 

De voorzitter: Nee dat is prima, we zetten het gewoon op de 30ste erbij. Dan gaan we nu niet besluiten. En de 

wethouder gaat toch nog wat dingen aanpassen. Sorry? We gaan het alleen maar over jeugd hebben. Ja. Dus 

we besluiten dat we nu niet gaan besluiten. En dat het op de 30ste weer op de agenda komt. En de wethouder 

gaat een aantal zaken toevoegen aan deze aan het stuk. En dan wil ik u voor nu danken. Dan gaan we even 

pauzeren om te eten. We gaan even kijken hoe laat is het nu? Tien voor acht weer terug.  

14.  Tussenvoorziening maatschappelijke opvang in Anton Pieckhofje (MTM) 

De voorzitter: Welkom terug bij de commissie Samenleving.  
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De voorzitter: We gaan beginnen met spreektijd voor belangstellenden. En ik heb hier aan mijn rechterzijde 

mevrouw U... zitten. En die wil graag inspreken bij agendapunt 14 over het Anton Pieckhofje. Maar omdat die 

aan het eind van de vergadering is hebben we besloten om eigenlijk de inspreekbijdrage gewoon even naar 

voren te halen. Dat is voor de inspreker waarschijnlijk wel even wat fijner. Nou zoals gezegd u gaat inspreken 

over het Anton Pieckhofje. U krijgt drie minuten de tijd. En gaat uw gang ja. 

Mevrouw U...: Ik heb van tevoren nog een korte opmerking om mijn inspraak even in de goede context te 

zetten. En de voorzitter van de bewonerscommissie van het Anton Pieckhofje die heeft een brief opgestuurd 

als toelichting op de inspraak. Ik zag hem alleen volgens mij niet bij de stukken staan. Dus ik weet niet of u 

hem wel heeft gehad? Ja er staat wel een ouder document. Een zienswijze. Maar de brief was er volgens mij 

niet bij gevoegd. Ja? De korte brief zeg maar van één A4? Ja nou helemaal goed, dan gaat het helemaal goed. 

Oké dan wilde ik graag beginnen. Goede avond. Zoals u weet kom ik inspreken over het Anton Pieckhofje. 

Omdat het punt weer laat stond ingepland sta ik er nu. Om ook er zeker van te zijn dat u hoort wat de 

daadwerkelijke gang van zaken is. In juni heb ik hier ook gestaan. Het punt verdween toen van de agenda. En 

de vragen zouden schriftelijk worden beantwoord. In de raadsbrief zijn mijn vragen echter niet afdoende 

beantwoord zoals u heeft kunnen lezen. Helaas is dit niet meer relevant. Omdat de doorstroomvoorziening 

voor daklozen in sneltreinvaart in het zomerreces gerealiseerd is. Pardon. En drie weken van tevoren is dat 

officieel aan de omwonenden mede gedeeld dat dat zou gaan gebeuren. Diverse partijen zijn voor het 

zomerreces op werkbezoek gekomen. En ook zij zagen de knelpunten die wij zien als omwonenden. Er is ter 

plekke een toezegging gedaan door de wethouder om na het zomerreces verder naar oplossingen te zoeken. 

Maar aan het eind van het werkbezoek werd opeens duidelijk dat de inhuizing zou plaatsvinden in het 

zomerreces. Zodat wij en u ook buiten spel zijn gezet. 1 juli is de motie goed overleg doet wonderen 

aangenomen. En hierin wordt verzocht om met ons in overleg te gaan om gedragen oplossingen te zoeken 

voor de verwachte overlast. De heer ‘…’, de medewerker van mevrouw Meijs beweert continu dat er overleg is 

met ons, met de buurt. Maar dat is er niet. Er is geen overleg met ons. Wij worden aangehoord. En vervolgens 

worden we voor voldongen feiten gesteld. En het plan zoals ook oorspronkelijk de bedoeling was wordt ons 

door de strot geramd vanwege efficiency overwegingen. Sterker nog, op mijn e-mails naar de wethouder en 

meneer ‘…’ hierover wordt gewoon niet meer gereageerd. Ik neem u even kort mee in de huidige situatie en 

de oplossingen die wij als bewoners zien. Nu in de opstartfase is er 24-uursbegeleiding en een halve bezetting 

van 18 mensen. Het concrete plan is om tien jaar lang ieder half jaar 36 nieuwe mensen te plaatsen. En 

natuurlijk dat is het kenmerk van een doorstroomvoorziening voor daklozen dat er nieuwe mensen komen. 

Maar die 24-uursbegeleiding die wil men afbouwen. Die is alleen voor de opstartfase. De huidige entree ligt in 

een speeltuintje in een krappe doodlopende hoek van twee straten. Waar onze voortuinen omheen liggen. En 

tot slot zijn er nog de problemen die de inwoners van het hofje ervaren en die staan in de brief die u heeft 

verder toegelicht. De oplossingen die wij zien. Aan de achterkant van het pand is een andere ingang. En deze 

entree komt uit op een veel bredere straat met veel parkeerruimte, een recreatieplek en goede 

ontsluitingsmogelijkheden. Openen van deze ingang wordt door meneer ‘…’ geweigerd. Indien deze entree 

wordt geopend, indien er een 24-uursbegeleiding blijft en er een bezetting komt van maar 18 mensen zal er 

weinig sprake zijn van overlast voor ons als omwonenden. Natuurlijk moet dit dan wel gecombineerd worden 

met de oplossingen die in de brief staan voor de inwonenden. Ik begrijp tot slot niet waarom wij als 

welwillenden participerende burgers zo worden genegeerd en waarom de motie zo opzij wordt geschoven. 

Dank u wel voor de aandacht. 

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog vragen uit de commissie? Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem?  
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Mevrouw Zoon: Ja dank u wel. Naar aanleiding van uw vorige bijeenkomst heb ik ook vragen gesteld aan de 

wethouder. En ik kom hetzelfde feit neer als u van er zijn wel woningen nodig maar er zit niet echt beleid 

achter. En er wordt inderdaad doorgestroomd en ook omdat er doorstroomwoningen op het Koepelterrein 

gebouwd worden door Elan woningen. En daar verschillen de cijfers ook van. Dus ik ben het met u eens dat 

daar niet geluisterd wordt. Dat er doorgezet wordt. Maar dat die woningen wel nodig zijn. Maar dat op een 

beter proces een betere participatie mag dat heb ik ook uit mijn antwoorden van mijn vragen gesteld. Dus ik 

onderstreep wat u beleeft.  

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

Mevrouw Stroo: Ja bent u op de hoogte gesteld wat de reden is dat de zijingang niet geopend is? Zoals we 

tijdens dat werkbezoek eigenlijk voorgesteld hebben.  

De voorzitter: Mevrouw U..., ook nog even voordat het weer gebeurt. Er werden ook namen van ambtenaren 

genoemd. En dat wil ik dat gebeurt eigenlijk niet dat we dat doen. De wethouder is verantwoordelijk dus hou 

het bij de wethouder alstublieft. Mevrouw U.... 

Mevrouw U...: Helder. Wat was uw vraag ook alweer? Sorry. Oh ja of wij op de hoogte zijn gesteld van de 

zijingang. Waarom?  

Mevrouw Stroo: Aanvullende vraag is waar u net over sprak. De achteringang is dat een andere ingang dan die 

zijingang?  

Mevrouw U...: Nee met de achteringang bedoel ik dat we bij het werkbezoek zijn geëindigd. En dat is de 

ingang die zit aan een ruime straat. Daar zit al een deur. Er is nu de gemeenschappelijke ingang. Die zit zeg 

maar in die hoek met de voortuinen die wordt nu gebruikt. We weten niet waarom dit wordt afgehouden. 

Want ik heb het idee dat dit als een beetje als een soort ja worst ons wordt voorgehouden steeds van nou we 

gaan dat overwegen, we nemen dat echt in overweging. Maar ik zit bij ik zat bij Ymere en daar werd gewoon 

heel duidelijk gezegd nee dat gebeurt niet, dat gaat ook niet gebeuren. De gemeente wil dit niet, wij willen dit 

niet. En op het moment dat ik uitvraag waarom niet dan krijg te horen nou dat zijn de kosten. Nou die deur die 

zit er al. Daar hoeft alleen nog een slot in. Als ik zeg nou dan draag ik die kosten wel dan kan dat ook niet. Dus 

wat de reden is dat snappen wij niet. Nee.  

De voorzitter: De heer De Lint, CDA. 

De heer De Lint: Ja dank u wel voorzitter. U uit uw zorgen over de communicatie. Of uw zorgen eigenlijk uw 

onvrede. Zou u dat iets meer toe willen lichten nog? Zijn de verwachtingen die werden gewekt door 

voorafgaand over uw interactie met de gemeente waren die te hoog? Of zijn ze gewoon totaal niet 

nagekomen wat ze beloofd hadden aan inspraak?  

Mevrouw U...: Nou ja volgens mij het tweede. Ik weet niet of mijn verwachtingen te hoog zijn. Mijn 

verwachtingen waren dat wij in overleg konden. Wij hebben nooit gezegd wij zijn tegen dit plan. Want die 

doorstroomwoningen zijn nodig. Dat snappen wij ook. Het complex is niet geschikt voor twee aparte 

doelgroepen. Dat staat wel buiten kijf. Maar dat stadium zijn we al heel erg lang voorbij. Dus de gemeente die 

wil dit doen. De wethouder heeft dit plan en die gaat daarmee door. En ik heb gedacht door in te kunnen 

spreken maar ook door met de raadsleden contact te hebben en door het werkbezoek dat we misschien wel in 
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overleg konden met elkaar. Maar we worden steeds voor voldongen feiten gezet. En er wordt wel gezegd dat 

er overleg is. Maar dat is er niet.  

De voorzitter: Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Ja dank u wel voorzitter. En dank u wel voor het inspreken. Heel erg vervelend om te horen 

dat er zo weinig communicatie is. En de communicatie die er is dat er niet geen gehoor wordt gegeven, geen 

opvolging aan de eventuele beloftes die zijn gedaan. En heel erg bedankt ook voor het oplossingsgerichte 

gedeelte in uw mail. Dat vind ik eigenlijk vrij bijzonder. U zou ook kunnen zeggen we zijn er klaar mee. Weg 

met ze. Dat zegt u niet. U zegt van ze kunnen hier komen maar we hebben een aantal dingen die we graag 

gerealiseerd zouden willen. Het enige wat ik wil zeggen dank daarvoor en u kunt ervan op aan dat wij een 

goed gesprek zullen hebben met het college hierover om te kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen.  

De voorzitter: Dank. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja dank u wel voorzitter. Ik vraag me wel af, wordt er nog op enig moment geëvalueerd? 

Want u heeft het in uw betoog natuurlijk niet aangegeven. Maar ik zag het in de brief van de heer ‘…’ al wel. 

En dat er al best wel wat vervelende incidenten waren voor de bovenbewoners. En ja wat overlast al heeft 

plaatsgevonden. Zijn bewoners dan ook bij een evaluatiemoment betrokken? Of iets dergelijks? 

Mevrouw U...: Het evaluatiemoment dat gepland staat half september dat is bij mij weten tussen gemeente, 

Ymere en Leger des Heils. Dat is niet met de bovenbewoners. Het vervelende is van dat evaluatiemoment wat 

nu gepland staat dat wat gaat er geëvalueerd worden? Er gaat een halve bezetting geëvalueerd worden met 

24-uursbegeleiding. Maar dat is niet de realiteit. Want de wethouder heeft dit een instroommodel genoemd 

naar een bezetting van 36 mensen waarbij de begeleiding wordt afgebouwd. En dat betekent dat er dan 72 

mensen nieuwe mensen steeds ieder jaar weer komen in een hoekje waar 17 huizen omheen staan. Dat is zo 

enorm uit balans. Dat zonder begeleiding ja dat gaat mis als die entree daar blijft. Wij zien dat misgaan.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit, OPHaarlem.  

De heer Smit: Ja het is jammer om te horen dat u aangehoord wordt. Want alleen slechts dat want het lijkt wel 

de nieuwe dialoog 2.0-vorm van de gemeente. Te vaak. Ik denk dat het goed is als u zich regelmatig laat zien in 

deze commissie. Zodat wij met u de voortgang van hele logische standpunten maar ook de uitwerking van hele 

charmante oplossingen met u kunnen volgen en dan hoop ik dat eigenlijk zowel de ambtelijke organisatie als 

de coöperatie als de wethouder met u tot een goede oplossing komt. En ik denk dat 36 mensen inderdaad 

nimmer haalbaar is. En dat een vorm van wonen zonder een intensieve begeleiding nimmer kan leiden tot een 

evenwicht tussen de bewoners en u als omwonenden.  

De voorzitter: Van den Raadt, Trots Haarlem.  

De heer Van den Raadt: Ja ik ga niet zeggen bedankt voor het inspreken. Want dat mag officieel niet. Maar 

toch goed dat u er bent. Nou had u natuurlijk verwachtingen die niet zijn uitgekomen. Ik hoor u eigenlijk 

stiekem zeggen iets waarvan u zelf zegt als het zo zou zijn dan kunnen we er wel mee akkoord gaan. Dat wou 

ik even verifiëren. U wil 24 uur begeleiding, 18 personen en die achteringang. Dan kunt u wel? 

Mevrouw U...: Ja gecombineerd wel met de oplossingen voor de inwoners. Want ik ben een omwonende. En ik 

heb dus wel echt ook andere belangen dan de mensen die in ditzelfde complex wonen. Ik sta hier nu als 
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omwonende. Ik had ook maar drie minuten. Dus daarom gaat het daar voornamelijk over. Maar dat moet wel 

echt met elkaar gecombineerd worden. En dan kunnen we denk ik best tot een leefbare oplossing komen. Ja.  

De heer Van den Raadt: En dan komt u hier ik neem aan dat u toch een beetje wat minder vertrouwen heeft 

gekregen in de politiek na al die mooie praatjes en dat u dan hier weer komt en het toch anders gaat als dat u 

voorgespiegeld is. En u krijgt dan hier ook wel allemaal complimenten voor het inspreken. En fijn dat u er bent. 

En dat u zo meedenkt met de oplossing. Maar zeg nou eens concreet want wij zijn de baas. De raad is de baas. 

De wethouder moet doen wat wij zeggen. Dus zegt u nou eens concreet van jongens jullie zijn de baas, ga nou 

eens dit aan die wethouder zeggen. En kom niet meer terug met minder.  

Mevrouw U...: Nou ik heb niet genoeg kennis van de exacte gemeentelijke processen om precies te weten wie 

beslissingsbevoegd is. Ik heb begrepen dat dit een collegebesluit is. Wij denken als bewoners door de manier 

waarom dit is gegaan waardoor dit er echt doorheen is ja gedramd dat daar dat inspreken eigenlijk nou ja ik 

doe het omdat ik vind dat u het ook allemaal moet weten. Maar of het nou echt nog nut gaat hebben ja ik 

betwijfel het. Want wij zijn al maanden met deze oplossingen en ook met de wens om in dialoog te gaan bezig. 

Maar ja er is wel een motie aangenomen. En die wordt genegeerd. En dat vind ik heel kwalijk. 

De heer Van den Raadt: Nou kijk dat is precies wat ik bedoel. Daar zitten wij dus voor. Dat dat gewoon wordt 

uitgevoerd zoals voorgespiegeld. Dan nog een ding over die want daar verbaas ik me bij Domus Plus ook over. 

U zegt dan er komt dus een 24-uursbegeleiding. Maar die mensen die wisselen elke keer. En dan wordt er toch 

gezegd, na een bepaalde tijd is die begeleiding niet meer nodig. Terwijl u natuurlijk een heel goed punt heeft. 

Het zijn elke keer weer nieuwe mensen die die regels niet kennen en dat allemaal weer moeten leren. En 

alleen die eerste groep die krijgt begeleiding en die anderen die moeten het maar zelf uitvogelen. Is daar nog 

een argumentatie voor gegeven waarom dan die navolgende groepen plotseling wel alles in een keer goed 

doen? 

Mevrouw U...: Nou niet voor dat specifieke onderdeel. Maar het hele plan is gestoeld op efficiency 

overwegingen. Hebben wij natuurlijk alleen mondeling een keer te horen gekregen. Dat begrijpt u ook wel. 

Dat staat niet zwart op wit. Er is geen grondig onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Nee het zijn puur 

efficiency overwegingen. Het zijn kostenoverwegingen. Dit is gewoon ook nog een punt wat de wethouder 

moest realiseren voor het eind van de ambtstermijn denk ik. Ja dat is het. Meer is het niet. 

De voorzitter: Ja dat was het? Nou dan wil ik u hartelijk danken. Ik mag het wel doen. U mag het ook doen 

natuurlijk ook nog steeds voor het inspreken. De boodschap is duidelijk ja en nou ja fijne avond nog. Ja we 

zouden nu eigenlijk punt 11 willen beginnen. Maar we moeten even wachten op wethouder Meijs. Die zit nog 

even bij de andere commissie. En we verwachten dat ze over een minuut of tien hier is. Dus ik wil even voor 

tien minuten gaan schorsen. We gaan vast beginnen met het volgende onderwerp. Wethouder Meijs is er nog 

niet. En dat gaat nog misschien een kwartier, twintig minuten duren. Maar ik stel voor om vast te gaan 

beginnen. Want het is ook het onderwerp waar de heer Botter op kan reageren. Dus we moeten even kijken 

hoe dat gaat en misschien dat de vragen nog een keer herhaald moeten worden als de wethouder er is.  
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11.  AEF onderzoek samenwerking CJG/ SWT (MTM/JB) 

De voorzitter: Maar laten we van start gaan. Ik zal vast gaan voorlezen. Agendapunt 11 is AEF-onderzoek 

samenwerking CJG en SWT sociaal wijkteam. Het AEF-onderzoek naar de samenwerking tussen het CJG en het 

SWT geeft het volgende beeld. Het aantal cases waar we samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en 

Gezin en het sociaal wijkteam nodig is is ten opzichte van de totale caseload van beide organisaties relatief 

klein. CJG en SWT vinden elkaar goed. Met name in de casuïstiek. Waarbij er sprake is van complexe en 

meervoudige problematiek. En juist in deze casuïstiek is samenwerking noodzakelijk. Tegelijkertijd zijn er 

verbeterpunten om de samenwerking te optimaliseren. En andere organisaties zorgen daarbij niet per 

definitie voor een betere samenwerking. Het rapport laat ook zien dat wanneer in Haarlem gekozen wordt 

voor een stevige nadruk op preventie zoals nu in de verwerving voor Wmo voor jeugdvoorzieningen tot 

uitdrukking komt mogelijk ook andere organisatievormen interessant kunnen zijn. Een verregaande 

organisatorische integratie van beide teams leidt echter niet tot grote besparing van kosten. Het college is 

voornemens de verbeterpunten op korte termijn ter hand te nemen. Het mogelijk verregaande 

organisatorische samengaan van beide teams zal bezien worden na en in de context van de actuele 

ontwikkelingen rondom de verwervingstrajecten, de opdrachten van beide teams en de samenloop van deze 

opdrachten. Dit punt is op verzoek van GroenLinks en daarmee wil ik mevrouw Klazes als eerste het woord 

geven.  

Mevrouw Klazes: Echt waar hebben wij dit... Oké. Ja terecht ook. Is een heel belangrijk punt namelijk. Ja. En de 

reden dat wij dit hebben geagendeerd we wisten dat het eraan zat te komen is dat het is heel belangrijk. Hoe 

gaat het sociaal wijkteam om met CJG-coaches en hoeverre wordt dat geïntegreerd met elkaar? Wij hebben 

een tijd lang als raad hebben wij of als commissie hebben wij een kant op gestuurd dat we toch wel richting 

een soort van nou ja ik wil niet zeggen volledige integratie maar toch wel een nauwere samenwerking tussen 

deze partijen zou komen. Nu blijkt uit het rapport dat dat nou ja of te bezien valt wordt niet per se afgewezen, 

maar of dat nou echt absoluut de weg te gaan is dat valt nog te bezien. Ik vind eigenlijk de uitspraak dat het in 

het licht bekeken moet worden van de ontwikkelingen waar we nu middenin zitten. Welke rol is straks 

weggelegd voor het sociaal wijkteam? Hoe krijgt dat zijn beslag in Gewoon in de wijk? Dat geldt ook voor CJG-

coaches. Ook daar zit het een en ander te verschuiven of wordt misschien de positie anders. Dus voordat we 

daar een definitief antwoord op kunnen geven lijkt het me inderdaad verstandig dat we die ontwikkelingen 

even afwachten tot het zo ver is vindt GroenLinks dat het inderdaad volgen wij wel het advies een beetje van 

het AEF dat als het niet opportuun en je kan een vorm van samenwerking vinden waarin je als partij op 

casusniveau meer casusniveau gericht samenwerkt meer dan echt aan de achterkant ook op bestuurs of 

organisatorisch samenwerkt dan doet dat eigenlijk wel recht aan de hele manier waarop de sociale basis is 

ingericht of die sociale wijkteams zijn ingericht, namelijk met het werken aan de voorkant. Dus dat maakt voor 

ons zit daar een soort van logica in die misschien de wethouder zal weerleggen. Ik weet dat de wethouder 

volgens mij of het college wel geneigd is om toch te zoeken naar een andere vorm van samenwerking. Maar 

dan wordt ik graag overtuigd. Voor nu zeggen van nou ja dan volgen we eigenlijk de aanbeveling uit het 

rapport totdat er misschien een verandering is van de positie en de taken van de twee partijen. Dus volgens 

mij heb ik verder geen punten daarover. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de reactie van de wethouder. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel voorzitter. Ja voor ons lijkt het toch wel verstandig om te kijken of er meer 

samenwerking kan. Natuurlijk wel in het licht van alle aanbestedingen waar we nu middenin zitten. Want ja er 

wordt dus gezegd van nou ja in 10% van de gevallen is dat nu relevant. Maar je zou eigenlijk andersom willen 
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weten in hoeveel gevallen zou het relevant kunnen zijn. Want dat het nu in 10% van de gevallen gebeurt wil 

niet zeggen dat er misschien nog veel meer te halen zou zijn als er meer samengewerkt werd. Dat weten we 

nu natuurlijk niet. Maar dat zou een interessante vraag zijn wat ons betreft. Maar goed uiteindelijk gaat het 

erom het centrale punt is dat de zorg zo goed mogelijk rond de mensen die zorg nodig hebben wordt 

georganiseerd. En dat we daar het beste model voor kiezen. Het zijn twee netwerkorganisaties nu. Dus wat 

ons betreft kan er gewoon beter samengewerkt worden zonder dat er worden hoeft te worden versmolten.  

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

Mevrouw Çimen: Ja dank u wel voorzitter. Ja het was ik was een van de indieners van die motie. En ik leefde in 

de veronderstelling op basis van mijn eigen gesprek met mensen uit de praktijk dat we serieus moesten gaan 

kijken naar het integreren van het CJG en het sociaal wijkteam. En de gedachte daar achter was volgens mij 

volgens mij moeten we eens goed kijken naar hoe mensen die naar het sociaal wijkteam gaan en naar het CJG 

gaan hoe zij dat ervaren. En of zij heel vaak hun verhaal moeten doen en of zij goed worden doorverwezen et 

cetera. Nou er ligt nu een helder rapport, integratie van die organisaties is niet per se de oplossing. Nou daar 

legt mijn fractie zich bij neer. Tegelijkertijd doet het AEF wel hele heldere aanbevelingen of verbeterpunten 

noemen zij dat. En dat gaat juist over die punten wat ook aan de kern lag van die motie, warme overdracht, 

geen dubbele intakes, niet overal je verhaal doen, beter samenwerken. Duidelijker, gezamenlijk regie eigenlijk. 

Er moet in ieder geval een iemand de regisseur zijn. Het college geeft aan in de oplegger wij nemen deze 

aanbevelingen over. We gaan dit op termijn implementeren. Ik hoor graag van de wethouder op welke termijn 

dat dan is. En wanneer kan deze commissie dan verder geïnformeerd worden over hoe dat dan gaat? Want 

dat zou ik wel graag willen weten. Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Booms, ChristenUnie. 

Mevrouw Booms: Dank u voorzitter. De belangrijkste conclusie in het rapport is er wordt te weinig 

samengewerkt tussen CJG en het sociaal wijkteam. Het CJG betrekt slechts bij 10% van de cliënten het sociaal 

wijkteam. En het sociaal wijkteam betrekt slechts 5% van de cliënten het sociaal wijkteam. En daarbij wordt 

door het sociaal wijkteam onvoldoende gebruik gemaakt van de verwijsindex en ontbreken de instrumenten 

om structureel samen te werken en casuïstiek te bespreken. AEF komt met acht verbeterpunten die hout 

snijden. Hoe gaat de wethouder er zorg voor dragen dat de verbeterpunten niet alleen geïmplementeerd 

worden maar ook getoetst worden op kwaliteit en vooral ook op kwantiteit? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit, OPHaarlem. 

De heer Smit: Dank u meneer de voorzitter. Ja toch een beetje in de richting van de woorden van mevrouw 

Çimen. Ook beseffend dat de wereld op dit punt nogal in beweging is kun je wellicht niet elke optimalisatie 

bereiken die je zou willen bereiken. Maar ik denk dat het goed is om te kijken waar je met elkaar de quick wins 

voor de komende één, anderhalf uit kunt halen. Ik vind wel dat hier een aantal blauwdrukadviezen liggen voor 

toekomstige inrichting. Maar dan gaan de dialoog weer in over welke vorm van toekomstige financiering we 

hebben. En daar blijven we nu even weg van. Maar er zitten een aantal hele bruikbare adviezen in. Maar voor 

nu zou ik zeggen pak de quick wins met elkaar.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Çimen, Özogul u wilde ook nog, SP. 

Mevrouw Özogul: Ja het stuk is heel duidelijk. Het onderzoek geeft inderdaad een aantal verbeterpunten. Ook 

wij hadden ingestemd omdat wij dachten samenwerking met betrekking tot jeugd en de problematiek, 
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multiproblematiek bij gezinnen gezamenlijk aanpakken dat is hartstikke goed. We zien dat inderdaad maar 

een x-percentage daar in past. Eigenlijk zijn we benieuwd of dat het echt zo is of dat er te weinig met 

betrekking samengewerkt wordt. Wat voor ons wel belangrijk is is dat er niet te veel mensen rondom een 

gezin zijn. Dat er goed met elkaar overlegd wordt stel in een gezin is ook CJG aanwezig. En dat ze van elkaar 

weten wat er aan de hand is. Wie erbij betrokken zijn. Wat welke richting het gaat. En hoe dan de uiteindelijke 

vorm en de samenwerking is is denk ik op dat moment dan van minder belang. Zolang die goede 

samenwerking er is. En eigenlijk zijn we benieuwd ja hoe de wethouder dan denkt welke richting op te gaan.  

De voorzitter: Dank u wel. De heer De Lint, CDA.  

De heer De Lint: Dank u wel voorzitter. Ja eigenlijk alle opmerkingen die ik wilde maken zijn al gemaakt. 

Volgens mij alleen een vraag die nog niet gesteld is en de vraag is hoe gaat het college de aanbeveling 

implementeren die is al gesteld, maar onze vraag is op welke termijn gaat het college hiermee aan de slag? 

Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog iemand? Nee. Dan gaan we naar de wethouder. Wethouder Botter. 

Wethouder Botter: Ja dank u wel meneer de voorzitter. Dank ook de commissie voor de vragen. Ja ook ikzelf 

had het idee dat er misschien een grotere overlap zou zijn tussen de beide organisaties. En verkeerde in de 

veronderstelling dat er te veel dingen langs elkaar heen liepen. Nou ja dat is eigenlijk door het rapport wat is 

verschenen gelogenstraft. Dank kun je natuurlijk praten over de vraag van mevrouw Özogul je hebt te maken 

met een onderzoek waar een gerenommeerd bureau aan heeft gewerkt en dan kun je natuurlijk twijfel bij 

zetten of de onderzoeksresultaten deugen of niet maar wij hebben het idee we hiervan op aan moeten gaan. 

En ook van op aan kunnen gaan. En dan is vervolgens de vraag van wat doe je met de aanbevelingen die er 

liggen. Want er zijn gewoon aanbevelingen die en dat is al door meerdere partijen gezegd hout snijden. Nou 

die aanbevelingen die gaan we zodra u zegt van dit is de richting die we met elkaar op willen gaan we ook 

direct implementeren zoals het college ook heeft aangegeven. Dan gaan we bij wijze van volgende week mee 

aan de slag. We moesten natuurlijk eerst dit debat afwachten of u ook instemming kon geven aan het rapport 

en de conclusies die er liggen. Het is ook zo dat er natuurlijk heel duidelijk is geworden dat het twee heel 

verschillende organisaties zijn. Als je kijkt naar het CJG zit daar aan de ene kant een stukje verwijzing in en ook 

toeleiding naar de jeugdzorg. Ze leveren zelf diensten en ze doen laagdrempelige opvoedondersteuning. En 

dat is natuurlijk best wel interessant om te kijken hoe zich dat straks uitwerkt met die nieuwe indeling van die 

twee zeg maar ook percelen. Want ja misschien blijft er een deel over van het CJG wat misschien juist heel 

goed past bij het sociaal wijkteam. Dus dat is goed denk ik zoals dat gesuggereerd wordt door meerdere 

partijen om dat even af te wachten. Het moet natuurlijk als er iets goed is en goed functioneert moet je niet 

het kind met het badwater weggooien. Maar er zijn nu zoveel schuivende panelen dat het gewoon verstandig 

is om met aanbevelingen die worden gedaan direct aan de slag te gaan. En dan is de vraag van D66 wanneer 

worden we daarover geïnformeerd. Ik denk dat het verstandig is om iets van een termijn van een half jaar acht 

maanden af te spreken waarin we misschien kunnen aangeven hoe die acht aanbevelingen zijn opgepakt en 

op welke manier dat ook daadwerkelijk plaatsvindt. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het gebruik van de 

verwijsindex. Dat heeft mij echt wel verbaasd. Die opmerking werd ook door de ChristenUnie gemaakt. We 

moeten in ieder geval proberen om ervoor te zorgen dat in ieder geval de rechtstreeks door ons te subsidiëren 

instellingen gebruik maken van die verwijsindex omdat je dan in ieder geval weet van elkaar dat je met 

eenzelfde cliënt bezig bent. Want dat is eigenlijk de verwijsindex. Er gaan dan een belletje van die cliënt is ook 

al bij andere in het vizier. De andere opmerking van de ChristenUnie begreep ik niet helemaal. Van dat u zei er 

wordt te weinig samengewerkt. Volgens mij is de conclusie van het rapport niet zo zeer van dat er te weinig 
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wordt samengewerkt. Maar dat er heel weinig samenloopdossiers zijn zoals dat heet. Dus er zijn maar weinig 

dossier waar en het CJG en het hoe heet het sociaal wijkteam bij betrokken. En dat wil niet zeggen dat ze te 

weinig samenwerken. Maar dat uit het lichten van de dossiers blijkt de maar bij een beperkt aantal cliënten 

beide instanties worden betrokken. En dan kom ik ook weer bij mevrouw Özogul dat ja het heel belangrijk is 

dat je van elkaar goed weet wat er speelt in het gezin, dat je goed met elkaar samenwerkt en dat je geen 

dingen dubbel doet. Maar daar heb ik het gevoel van ook gekregen uit het de rapportages eromheen dat dat 

op dit moment goed loopt. Dus wat mij betreft heb ik de meeste vragen wel beantwoord nu.  

De voorzitter: Volgens mij ook. Nog een tweede termijn? Nee. Dan gaan we naar huis. Nee het was een 

bespreekpunt, het gaat dus niet naar de raad. De wethouder heeft gelukkig alle antwoord zelf kunnen geven. 

En ik heb gezien dat mevrouw Meijs onderweg is. Dus we kunnen zo meteen door. Maar ik heb nog even wat 

te vragen. Want er zijn ook twee toezeggingen en een motie. En die moet ik formeel nog even vragen om die 

af te doen. Ja dat kan. De heer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja volgens mij vroeg de wethouder de commissie nog iets. Misschien is het handig om dat nog 

even met de commissie af te stemmen. Hij zei als de commissie de aanbevelingen uit het rapport overneemt 

dan ga ik ermee aan de slag. Moeten we dat nog doen of is dat wel duidelijk?  

De voorzitter: Ik wil het formeel doen maar ja er worden zoveel positieve bericht... Nou steek de handen maar 

op, moet de wethouder door? Aan de slag. Ja. De heer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja volgens mij werd er gezegd zes tot acht maanden. Maar dat is dan precies met de 

verkiezingen of twee maanden daarna. Dus dan zou ik zeggen doe het dan rustig, doe het goed. En doe het 

gewoon binnen een jaar.  

De voorzitter: Nou ja dat laat ik aan de wethouder.  

Wethouder Botter: Ik zat zelf natuurlijk een beetje daarover te twijfelen. Want ik begrijp dat ook maar ik kan 

me ook voorstellen dat juist u die dit in gang heeft gezet nog er iets van mee wil krijgen. Maar als u zegt over 

een jaar kan dat ook.  

De voorzitter: Dat vindt de commissie prima ja.  

Mevrouw Klazes: Dat zou ik ook zeggen, en daarbij gaan al die echte processen pas worden bestendigd. Die 

aanbesteding jeugd en die aanbesteding Gewoon in de wijk waardoor dit ook zijn beslag moet krijgen. Dus ik 

denk over een jaar lijkt mij vroeg genoeg. Ik weet niet of ik er dan nog ben. Maar het lijkt mij vroeg genoeg.  

De voorzitter: Dat ‘…’. Nou u heeft het gehoord. Succes ermee. Nee, maar ik heb nog niet echt alle leden 

gezien die knikken over de afdoening. Ik vraag het nog een keer. We kunnen alles afdoen? Ja. Formeel bij deze 

gaan we het afdoen. Er staat hier koffiepauze. Maar volgens mij kunnen wij die wel even overslaan voor deze 

keer. Want wij hebben nog ook een ander bespreekpunt en er zijn ook een aantal insprekers.  

12.  Selectiedocument Gewoon in de Wijk (MTM) 

De voorzitter: We gaan naar agendapunt 12, dank u wel wethouder Botter. Dat is het selectiedocument 

Gewoon in de wijk. Ja dat was... ja moet door. Even kijken, ik ga even voorlezen waar we het over gaan 

hebben en daarna zal ik even zeggen dat er nog een aantal insprekers zijn. Selectiedocument Gewoon in de 
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wijk. Met dit besluit worden de scoop, afbakening en perceelindeling van de opdracht Gewoon in de wijk 

bepaald. Conform het uitgangspunt in het preselectiedocument besluit het college dat op enkele 

uitzonderingen na de sociale basis, het sociaal wijkteam en begeleiding onderdeel zijn van de scoop van de 

opdracht Gewoon in de wijk. In de eerste dialoog van het aanbestedingsproces heeft een ruime meerderheid 

van de aanbieders aangegeven dat in de uitvoering moeilijk een onderscheid is te maken tussen het perceel 

redzaam. Je kunt redden in het dagelijks leven. En het perceel meedoen. Omdat deze doelen nauw verbonden 

zijn met elkaar. Ook geven ze aan dat het vanuit het perspectief van de inwoner niet wenselijk is een schot te 

plaatsen tussen deze twee ondersteuningsvormen. Het college kiest er daarom voor het uitgangspunt van 

twee percelen los te laten en van Gewoon in de wijk een integrale opdracht te maken. En ten slotte worden 

met dit besluit eisen en criteria vastgesteld voor de selectie van maximaal twee samenwerkingsverbanden 

voor deelname aan de tweede dialoogfase. Deze dialoogfase gaat over de nadere invulling van de gevraagde 

dienstverlening en over de transitie, implementatie. Vervolgens vinden de definitieve inschrijving en gunning 

plaats en start de implementatiefase. Zoals gezegd er zijn hiervoor vier insprekers. En als het goed is worden 

zij nu naar voren gehaald. Ik moet even afwachten wie als eerste naar voren komt. Een ogenblik. Ja zoals 

gezegd we hebben vier insprekers en drie insprekers die gaan we in een soort clustertje behandelen. Dus dan 

gaan alle drie gaan ze eerst even inspreken. En ik neem aan dat dan ‘…’ gaat de beantwoording doen die dan 

ook als laatste gaat komen. Kunnen we blijven zitten namelijk. Is dat handig? Ja dus dan gaan dus drie 

insprekers hun verhaal doen. En de bedoeling is dan als ze alle drie gesproken hebben dat daarna even het 

vragenrondje vanuit de commissie komt. Er zit er een inspreker zit er gewoon aan tafel. Die gaat dan 

beantwoorden. En dan krijgen we daarna nog een inspreker die het laatste deel gaat doen. Ja? Dus we gaan nu 

beginnen. Dat is mevrouw De Vries die zit hier naast me. En die gaat inspreken namens Stem in de Stad. Gaat 

uw gang. U krijgt ook drie minuten.  

Mevrouw De Vries: Geachte leden van de commissie samenleving. Geachte wethouder. Mijn naam is Petra de 

Vries. Zakelijk manager van Stem in de Stad. En ik spreek namens een grote groep vrijwilligersorganisaties met 

medewerkers in dienst. Te weten de Wereldkeuken en andere sociale ondernemers, Humanitas, de 

bibliotheek. Om onze stem te laten horen. Na mij komen er nog twee sprekers, te weten Mirjam Rentema en 

Gerard Kosters. Wij willen u op een aantal essentiële punten attenderen om de komende transitie Gewoon in 

de wijk op belangrijke punten aan te scherpen. Wij als sprekers staan voor een groep vrijwilligersorganisaties 

met medewerkers in dienst. En die medewerkers hebben tot taak om vrijwilligers te coachen en te begeleiden 

om hun werk zo goed mogelijk te doen. Wij hebben ervaren en we geloven erin dat dit een meerwaarde heeft 

die tot uiting komt in de kwalitatieve inzet van vrijwilligers. En dat lijkt ons van grote waarde voor de stad 

Haarlem. En daar zit een lacune moeten wij dus helaas constateren als we kijken naar het document. Want wij 

staan voor een groep van 2000 vrijwilligers en wij worden helemaal niet genoemd in het document. Dat kan 

toch niet. In het preselectiedocument is ons dat natuurlijk uiteraard al opgevallen. We hebben alle kanalen 

gebruikt om dat kenbaar te maken. We zijn gehoord maar we zien geen resultaat. Dus vandaar dat we hier 

zijn. Natuurlijk hebben wij gehoord dat wij ontzettend belangrijk zijn voor Haarlem. Dat hoeft u ons niet te 

vertellen, dat weten wij al. En tegelijkertijd is het dus heel wankel in dit aanbestedingstraject dat het niet 

geborgd wordt dat deze vorm van vrijwilligersondersteuning meegenomen wordt in de afweging hoe moet het 

goed geregeld worden. Er worden wel vrijwilligers genoemd, dat klopt, dat zijn de zelforganisaties. Maar wij 

zijn een aparte tak van sport. Dus mijn eerste oproep is dat u als commissie er zorg voor draagt dat dat 

selectiedocument op onderdelen aangepast wordt. Op bladzijde negentien van de integraliteitseisen kan u dat 

opnemen, kan u zeggen dat de lokale kennis en kunde juist door vrijwilligersorganisaties met medewerkers in 

dienst daar gewoon benoemd wordt. En dan kan het ook meegenomen worden in de beoordelingsrichtlijn op 

bladzijde twintig, waarin straks punten toebedeeld worden aan het bedenken of een partner door kan in de 

aanbesteding. Want iedereen doet toch mee in Haarlem? We moeten toch bouwen aan een menswaardige 

stad? En als in dit selectiedocument er partijen niet genoemd worden dan lijkt me dat niet verstandig. Mijn 
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tweede oproep is dat je ook in het proces waarin genoemd wordt dat je ervaring moet hebben in het sociaal 

domein beter moet benoemen hoe die ervaring er dan uitziet, want het draait niet alleen om professionals. 

Het draait ook op vrijwilligers, maar ook hoe die twee partijen of organisaties met elkaar samenwerken. En 

samenwerken is lastig, maar u zult toch ook als commissie en als college beter mogen aangeven welke visie u 

heeft over hoe dat zou moeten. Gooi niet de hele regie over de schutting en laat het aan partijen over. U moet 

ook zorg hebben voor die borging. 

 

De voorzitter: Mevrouw De Vries, uw drie minuten zijn voorbij. Wilt u gaan afronden? 

 

Mevrouw De Vries: Oké, ja dat is goed. 

 

De voorzitter: U mag afronden. U mag nog uw laatste zin zeggen hoor. 

 

Mevrouw De Vries: Ik wil nog één laatste zin zeggen en dat wij ook uw steun nodig hebben, want juist ook 

vrijwilligersorganisaties zijn afhankelijk van uw financiële erkenning en bijdrage, want dat helpt ook andere 

fondsen om ook mee te helpen aan de betaalbaarheid van het sociaal domein. Zonder uw steun bestaan wij 

straks niet meer. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu ... Volgens mij komt de heer Kosters toch als eerste weer naar 

voren? Ja. De heer Kosters, u gaat zo meteen spreken, u krijgt drie minuten de tijd. 

 

De heer Kosters: Ja. 

 

De voorzitter: En dan als de drie minuten voorbij zijn geef ik even seintje. 

 

De heer Kosters: Is goed. Ik ben Gerard Kosters, ik ben voorzitter van Humanitas-afdeling Zuid-Kennemerland 

en ik neem graag het stokje over van mijn collega Petra de Vries van Stem in de Stad, want samenwerking is 

voor ons een heel belangrijk uitgangspunt als het gaat om het versterking van doelstellingen en het realiseren 

van die doelstellingen in het sociale domein. De samenwerking met organisaties die zijn vooral gebaseerd op 

de inzet van vrijwilligers, daar is net ook al iets over gezegd. En dan gaat het in ons geval, als we kijken naar de 

organisaties die meedoen, om meer dan tweeduizend vrijwilligers. En dan kom ik bij in ieder geval een positief 

punt van deze aanbesteding: het elkaar opzoeken om te kijken waar we elkaar kunnen versterken, kunnen 

samenwerken en een bijdrage kunnen leveren aan de opdracht die de gemeente stelt. Dat vinden wij een 

positief ... We waren dan ook tevreden met de thematafels die juist opgezet waren om die samenwerking tot 

stand te brengen. En dan komen we tot het probleem eigenlijk waar wat ons betreft dit traject over gaat. Het 

is voor ons als kleine, middelgrote organisaties, die draaien op vrijwilligers, een ondoorzichtig en complex 

proces. En dat is, begrijp ik uit het debat in de Pletterij van vorige dinsdag, ook voor u als raadsleden het geval. 

Velen van u gaven aan dat aanbesteding niet exact de goede vorm was om dit in gang te zetten, maar wat nog 

meer voorop stond: dat er geen sprake was van regie vanuit de raad op het hele proces. En ook vanuit de 

geselecteerde aanbieders werd aangegeven dat de complexiteit en tijdsinvestering zo groot is, laat staan voor 

ons als kleine organisaties. Als organisaties zitten wij in de wachtkamer. We zijn afhankelijk van betrokkenen 

... Of we betrokkenen worden door geselecteerde aanbieders en dat leidt tot grote onzekerheid of de 

activiteiten die we uitvoeren nog wel overeind blijft. Het gevaar bestaat dat deze aanbieders gaan winkelen bij 

ons om hun aanbod integraal te maken. Er wordt in de voorstellen op geen enkele manier gesproken over 

borging van organisaties als de onze. Wat wij bijvoorbeeld als Humanitas bieden, waar ongeveer enkele 

honderden vrijwilligers zeer gemotiveerd en goed opgeleid zijn, wij ondersteunen veel ouders die 
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moeilijkheden hebben bij het opvoeden van kinderen, bij het tot stand brengen van een omgangsregeling, 

mensen die financieel problemen ervaren en voor een groot deel ook voor de inwoners die eenzaam zijn. En 

de kern van ons werk is dat we bij de mensen thuis achter de voordeur. Dialoog gestuurd betekent in dit geval 

vooral met grote organisaties die geselecteerd zijn voor de eerste fase. Met hen zijn vijf inhoudelijke sessies 

van ik geloof ongeveer vier uur per sessie geweest en wij hebben hier samen negen minuten. Het platform van 

Negometrix sloot daarna voor ons, er werd een nieuwe omgeving gemaakt voor de geselecteerde aanbieders 

en je zou minstens verwachten dat het college besluit inclusief het document Gewoon in de Wijk op de 

website Gewoon in de Wijk gezet zou worden. En dat staat er wat mij betreft, ik heb gister nog gekeken, niet 

op. Nog een klein zijpaadje: voor de verantwoording over 2021 wordt nog even een nieuw systeem met 

enquêtes effectmeting opgezet die je samen met andere partijen moeten doen die ongeveer hetzelfde aanbod 

hebben. Waarom nu nog tijdens deze aanbesteding? Wellicht wordt de verantwoording na de gunning ook 

weer als kleine organisatie met een klein budget hebben we hier gewoon geen tijd voor. Waarom voert de 

gemeente het onderzoek niet zelf uit? Ik geef graag het woord aan mijn collega. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij uw collega er even bij roepen. Dat is mevrouw Rentema. 

Goedenavond mevrouw Rentema, van de Wereldkeuken geloof ik hè? 

 

Mevrouw Rentema: Ja, klopt. 

 

De voorzitter: U krijgt over drie minuten de tijd en als de drie minuten zo'n beetje voorbij zijn dan geef ik u een 

seintje. En dan wachten we weer op de vragen van de commissie zo meteen. Gaat uw gang. 

 

Mevrouw Rentema: Ja. Nou, geachte commissie, ik ben Mirjam Rentema, initiatiefnemer en directeur van de 

Stichting Wereldkeuken en ik spreek hier als laatste van de drie mijn zorgen uit voor het borgen van de lokale, 

maar vooral met vrijwilligers werkende organisaties in deze aanbesteding. Het lijkt of er geen visie ontbreekt 

op wat de gemeente Haarlem zelf als sociale basis ziet. Zoiets belangrijks, we noemen het niet voor niets 

sociale basis, wordt gestopt in een zo bureaucratisch complex en ondemocratisch proces. Het gaat nota bene 

over meedoen en participatie. Maar hoe dan? Wij, de Stichting Wereldkeuken, deden twee jaar geleden mee 

met de thematafels. Ja, in de hoop om mee te kunnen doen als speler in de stad. Met deze aanbesteding doen 

we aan de zijlijn mee, met achterstand. En ik spreek hier ook namens andere sociale ondernemers, te weten 

Juttersgeluk, Mooizooi en Sur Atelier. Wij als sociaal ondernemers zijn vaak opgericht omdat het reguliere 

aanbod niet voldeed of dat wij vonden dat het anders kon. Idealisten die vaak als pioniers zijn begonnen. Die 

iets nieuws in de stad ontwikkelden, waar duurzaamheid en een sterke informele community met vaak 

kwetsbare mensen het hart van de organisatie zijn. Nauwelijks geld voor overhead, maar de kracht in de 

onderneming stoppen. Wij maken impact in de stad, hebben een grote groep vrijwilligers en verdienen ook 

nog inkomsten met onze onderneming. Was dat niet wat jullie willen? Laagdrempelig, informele zorg, 

preventief, om te voorkomen dat kwetsbare mensen anders van dure zorg gebruik gaan maken. Onze 

organisaties hebben geen beleidsmedewerker of adviseur in dienst om dit tijdrovende en complexe proces 

van aanbesteding als volwaardige partner mee te kunnen doen. Wij staan op achterstand. En onze fondsen 

zullen stoppen met meefinancieren als de gemeente Haarlem ons niet zal erkennen als sociale waarde voor 

deze stad. En ik waarschuw jullie, straks blijkt dat de parels uit de stad, ieder met een eigen DNA, klein en 

middelgroot, innovatief en goedkoop, met onze prachtige vrijwilligers die zo belangrijk zijn voor Haarlem, 

buiten de boot gaan vallen door deze keuze van aanbesteden. Daarom nogmaals een oproep. Namens ons 

allen hebben we vier aanbevelingen gedaan. Ten eerste, een dialoog aangaan met de aanbieders die werken 

met vrijwilligers op basis van de thema's die nog steeds relevant. Ten tweede, bij de integriteitseisen pagina 

veertien Gewoon in de Wijk de kerncompetenties aan te vullen dat vrijwillige inzet en informele en 



 

 48 

 

innovatieve hulp geborgd moet worden zijn. En aantoonbaar en herkenbaar moeten opgenomen worden. Ten 

derde, bij de selectiecriteria, en dat staat op pagina twintig bij de inleiding, doelstelling en vraagstelling, 

anders expliciet aangeven hoe zij de vrijwillige inzet en het sociaal ondernemerschap onderbrengen in een 

samenwerkingsverband. En als laatste, het hele proces uit te smeren over een langere periode, zodat er 

voldoende ruimte en duidelijke informatie gegeven wordt voor een dialoog. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaat als het goed is de heer Kosters weer de vragen beantwoorden hè? 

 

Mevrouw Rentema: Ja. 

 

De voorzitter: De heer Kosters. Ja. Welkom terug. 

 

De heer Kosters: Ja, dank u wel. 

 

De voorzitter: Goed. De commissie kan nu nog enkele vragen aan u gaan stellen. Dus wie kan ik het woord 

geven? Of was het allemaal zo duidelijk? De heer Van Kessel, VVD. 

 

De heer Van Kessel: Ja, misschien meer een technische vraag van mijn kant uw richting op. Ik heb u een paar 

keer gehoord over dat u tweeduizend vrijwilligers eigenlijk als vrijwilligersorganisaties, ja, in dienst hebt. Maar 

ik heb u eigenlijk niet gehoord over laat ik maar zeggen de cliënten of de klanten die u bedient. Kunt u daar 

een beeld van geven hoeveel dat er zijn? 

 

De heer Kosters: Ja, die tweeduizend geldt dus voor de organisatie die wij hier vertegenwoordigen en dat zijn 

er waarschijnlijk meer, omdat we de sociale ondernemingen nu niet meegenomen hebben. Het was het idee 

om daar een beeld van te geven, van hoeveel mensen zich onbaatzuchtig inzetten voor de samenleving hier in 

Haarlem en dat we dat te weinig terugvinden in het document. En als je kijkt naar het bereik, ja, ik kan voor 

Humanitas spreken, we hebben tweehonderdvijftig vrijwilligers en we bereiken ongeveer zevenhonderd 

deelnemers, dat kunnen gezinnen zijn, dat kunnen individuen zijn, misschien dat Petra en Mirjam kunnen 

vertellen wat ongeveer hun bereik is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de bibliotheek, die werken met 

zevenhonderd of achthonderd vrijwilligers op verschillende terreinen binnen het bibliotheekwerk. Dus ik denk 

dat wat we vooral naar voren willen brengen is hoeveel kracht er in de Haarlemse samenleving zit als het gaat 

om vrijwillige inzet. En het bereik is, na ja goed, daar kan ik niet exacte aantallen voor geven, behalve voor die 

van mijn organisatie. 

 

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

 

Mevrouw Zoon: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik vroeg me af, er zijn achttien partijen geselecteerd voor die 

eerste dialoogfase. Heeft u ook contact met een van die achttien partijen? Of heeft die achttien partijen u 

helemaal nooit benaderd? 

 

De heer Kosters: Na ja, volgens mij zegt de site dat het om dertien gaat, maar daar zijn natuurlijk grote 

samenwerkingsverbanden bij, waardoor je misschien tot een groter aantal komt. Ja, we hebben contact met 

één of twee van die partijen. Maar goed, die houden wat mij, of wat ons betreft, toch even de kaarten op de 

borst, omdat die binnen die discussie met die andere partijen nog niet meteen naar buiten willen treden met 

wat zij nou precies doen. Dus er is contract, maar wat we ook zeggen: wij worden niet heel erg betrokken bij 

wat zij nou precies gaan uitvoeren. Dus wij moeten wachten op die tweede dialoogfase. 
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Mevrouw Zoon: Er is contract, maar ik wordt niet actief meegenomen in de hele procedure? 

 

De heer Kosters: Exact. 

 

Mevrouw Zoon: Oké. Dank u wel. 

 

De voorzitter: De heer Hulster, Actiepartij. 

 

De heer Hulster: Ja, dank u wel. Na ja, het werken met vrijwilligers spreekt ons als politieke partij natuurlijk 

ook aan, want wij zijn natuurlijk ook erg afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. En daar zien we natuurlijk 

ook dat het moeilijk is om mensen aan je te binden en blijvend aan je te binden. Jullie benoemden net 

innovatief en nog een aantal kernwaarden. Is het niet ook eigenlijk jullie kracht dat jullie erin slagen om zo'n 

gigantische groep mensen actief aan je te binden, want ik kan me voorstellen dat dat toch een kwetsbaar iets 

is en niet heel vanzelfsprekend is. 

 

De heer Kosters: De kracht om vrijwilligers aan onze organisatie te binden bedoelt u? 

 

De heer Hulster: Is dat niet eigenlijk een van de kernkwaliteiten die jullie ook hebben, om zo'n grote groep 

mensen blijvend aan je te binden? Dat lijkt me zelf wel een behoorlijke opgave. 

 

De heer Kosters: Ja, dat is waar. En met name dat wat we doen zeg maar, en wat we met zijn allen doen, dat 

bepaalt waar de vrijwilliger voor kiest. De een kiest veel meer voor bijvoorbeeld het welzijnswerk, de ander 

kiest voor Humanitas, dan weer een ander kiest voor de Wereldkeuken. Het heeft allemaal een eigen gezicht. 

En wat volgens mij ook wel kenmerkend is, is dat het ook om vrijwilligers gaat die opgeleid worden. Het zijn 

geen vrijwilligers die zomaar eventjes iets doen als het gaat om mensen die bij ons, in ons geval, een bijdrage 

leveren aan opvoedingsondersteuning, dan worden die vrijwilligers heel goed opgeleid en getraind om dat ook 

te kunnen doen. Dus in die zin wel. Wat we wel merken is dat, maar goed dat is een beetje coronatijdperiode, 

dat mensen zich aanmelden als vrijwilliger, want er is even niks te doen, er is werkloosheid ontstaan. En dat 

die vrijwilligers vervolgens omdat de arbeidsmarkt weer open gaat weer naar betaald werk of iets dergelijks 

willen. Dus naja, daar zit wat fluctuatie in, maar ... 

 

De voorzitter: Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

 

Mevrouw Klazes: Ja, dank u wel voorzitter. En dank u wel voor het inspreken mijnheer Kosters. Ik hoor u 

zeggen dat, u wil best mee inschrijven, maar het is best ingewikkeld dat hele selectiedocument voor een partij 

als de uwe zonder allemaal betaalde hulpen die dat allemaal kunnen invullen voor je, dat het eigenlijk moeilijk 

te doen is. Nu heb ik begrepen dat er bij de gemeente zoiets bestaat als een soort van accounthouder, of 

accounthulp, weet ik veel, waar u terecht kunt voor ondersteuning bij het schrijven van de aanbesteding. Is 

dat voldoende? Heeft u daar wat aan? Of hoe werkt zoiets? 

 

De heer Kosters: Eerlijk gezegd was ik daar niet eens van op de hoogte. Misschien heb ik me er te weinig in 

verdiept, maar het fenomeen accounthouder kende ik niet. Wij zouden sowieso niet meeschrijven aan een, 

zeg maar, om een samenwerkingsverband te vormen. Daar zijn we gewoon als organisatie te klein voor, dus 

we zullen sowieso een onderdeel moeten zijn van een groter samenwerkingsverband. En dat is op zich geen 

probleem. Maar waar het om gaat is dat je wel betrokken moet worden bij de uitvoering om in ieder geval die 
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vrijwillige inzet daarin helder te krijgen. En wat ons betreft zou het zo moeten zijn dat vrijwillige inzet de basis 

zou moeten zijn van de sociale basis. Niet de grote organisaties, maar de vrijwilligers die het uitvoeren, want 

die zijn preventief bezig, die zijn kostenbesparend. Als je zou bekijken wat wij als kosten besparen bij 

tweeduizend vrijwilligers die vier uur per week werken, heb je achtduizend uur vrijwilligerswerk. Nou, zet daar 

dertig euro per uur tegenover, dan zie je dus wat je bespaart op jaarbasis met de inzet van vrijwilligers. Dus wij 

doen niet mee als partij in die samenwerking, maar in de effectiviteit is het natuurlijk een enorm volume, 

zowel qua deelnemers, als vrijwilligers, als qua budget. Dus ik zou zeggen: investeer vooral als het om het 

sociale domein gaat in het preventieve stuk, zo licht mogelijk waar het kan en zo zwaar als het moet, in plaats 

van omgekeerd. 

 

De voorzitter: Mevrouw Verhagen, Trots Haarlem. 

 

Mevrouw Verhagen: Leidt die opleiding mogelijk ook tot een officieel document waardoor iemand in een 

arbeidssituatie makkelijker binnen kan komen? Een diploma of iets dergelijks? Een certificaat? 

 

De heer Kosters: Er is een aantekening dat je de cursus gevolgd hebt. Ik denk dat voor heel veel vrijwilligers 

geldt dat als ze bij ons gewerkt hebben, of dat geldt voor meerdere organisaties in deze sector, ook een 

opstapje is naar betaald werk. Er zijn vrijwilligers die dit ook doen om hun kwaliteit en kwalificaties te 

verbeteren. Dus zeker ja. 

 

De voorzitter: Oké, dank u wel. Verder nog iemand? Nee. Dan gaan we u bedanken voor uw bijdrage. 

 

De heer Kosters: Dank u wel. 

 

De voorzitter: En dan gaan wij de volgende inspreker roepen. Dank u wel. 

 

De heer Kosters; Oké. 

 

De voorzitter: Goedenavond mevrouw Ooms. Mevrouw Ooms zit hier namens de wijkraden Schalkwijk, als ik 

het goed begrepen heb. En u weet hoe het werkt inmiddels. U krijgt ook weer drie minuten de tijd. Het rechter 

knopje van de microfoon. Ja? Rechter. Ja, gaat uw gang. 

 

Mevrouw Ooms: Geachte leden van de Commissie Samenleving. Zoals net al gemeld, ik spreek hier namens 

vier Schalkwijkse wijkraden. Mijn naam is Riet Ooms en ik ben de voorzitter van de wijkraad Molenwijk. 

Vanavond vergadert u commissie over de aanbesteding van de uitvoering van een groot deel van het 

Haarlemse welzijnswerk. Wij als wijkraden zijn een belangrijk onderdeel van het sociale weefsel van de stad. 

Voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van ons werk zijn wij afhankelijk van goede onafhankelijke, 

professionele ondersteuning. De door het gemeentebestuur gekozen route van openbare aanbesteding van 

het welzijnswerk aan één commerciële marktpartij zien wij met grote bezorgdheid aan. Deze vorm van 

organisatie van publieke diensten voor de gemeenschap stamt nog uit de tijd dat de overheid klein moesten 

zijn en de markt de oplossing bood voor al uw problemen. Een aantal crisissen verder komen er steeds meer 

mensen achter dat het neoliberalisme wellicht niet failliet is, maar bewezen heeft op vele plekken niet te 

werken. Achterhaald door de realiteit zeg maar. De Haarlemse gemeenteraad is formeel de baas van de stad 

en door het voor acht jaar overdragen van haar bevoegdheid aan een marktpartij geeft ze daarmee ook de 

controle over het sociale weefsel uit handen. In veel Nederlandse gemeenten is dit beleid al eerder 

uitgevoerd, vaak met een sterke verslechtering van de geboden ondersteuning. Dit blijkt uit veel onderzoeken. 
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We verwijzen graag naar de rapporten van het landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken, het 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en de twee onlangs gehouden debatten over de aanbesteding in de 

Pletterij. Openbaar aanbesteden werkt wellicht in de bruggenbouw. Openbaar aanbesteden werkt niet als er 

kwetsbare sociale verbanden moeten worden ondersteund door tijdelijk ingehuurde professionals. Er ontstaat 

een machtsconcentratie bij één organisatie die de andere organisaties, de onderaannemers, al of niet tijdelijk 

aan zich bindt om producten uit te voeren. De praktijk leert dat de winnaar van zo'n zeer complexe 

aanbestedingsprocedure degene is die het mooiste rapport schrijft. Helaas is dat niet altijd degene die het 

dichtst bij de bewoners staat. Dat is de bevlogen hulpverlener bij de kleine organisatie. In het door het college 

gekozen model worden ook de ambtenaren in de sociale wijkteams op termijn geprivatiseerd via een 

sterfhuisconstructie. Het management van de bestaande en grote Haarlemse instellingen bezwijken inmiddels 

aan de nieuwe regeldruk en de ratrace om maar mee te kunnen doen in deze komende aanbesteding. Wij 

vinden deze vorm van werkverschaffing een enorme verspilling van maatschappelijke creativiteit die 

bovendien kan leiden tot een verlies aan maatschappelijk kapitaal als goede werkers straks aan de kant komen 

te staan. De kwetsbare bewoners van onze stad zijn dan de dupe en betalen de prijs. Namens de vier 

Schalkwijkse wijkraden doe ik dan ook een dringende oproep op u om bovenstaande punten in uw 

besluitvorming mee te nemen en we wensen u veel wijsheid toe. 

 

De voorzitter: Dank u wel voor het inspreken. Zijn er nog vragen vanuit de commissie voor mevrouw Ooms? 

De heer Van den Raadt, Trots Haarlem. 

 

De heer Van den Raadt: Ja dank u wel. Nou ja u maakt zich wel terecht zorgen en u zegt heel terecht, in het 

door het college gekozen model. Begrijpt u hoe het kan dat het college eigenlijk voor deze keuze gaat? Wat u 

noemt toch wel wat bezwaren op. Zien ze dat dan niet? Of is wat u zegt dan niet waar? Of? 

 

De voorzitter: '...' 

 

De heer Van den Raadt: Nou, dat zou ik niet weten. Ik vind het grote onzin, dus daar moet ik dan een 

technische vraag over stellen, dat wordt natuurlijk moeilijk voorzitter. Ik ben blij dat mevrouw Ooms het wel 

doorheeft, dat het college totaal verkeerd zit. 

 

Mevrouw Ooms: Onze insteek was ook eigenlijk: de meeste bezwaren zullen waarschijnlijk komen vanuit de 

mensen die het werk moeten gaan uitvoeren en vanuit de instanties, maar wij hebben het eigenlijk vanuit de 

andere kant bekeken en gezegd van wij zijn de ontvangende partij. Dat wil zeggen: onze burgers zijn de 

ontvangende partijen en die mogen hier zeker niet de dupe van worden. En dat is waar wij ons zorgen over 

maken en die zorgen wilden we graag bij u neerleggen. 

 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Oomkes wilde ... Ja, de heer Oomkes, PvdA. 

 

De heer Oomkes: Ja, het goede knopje. Goedenavond Riet. Dit hele proces wat we zijn ingegaan is een proces 

wat leidt tot een grotere samenwerking van verschillende organisaties in een aantal gebieden, in dit geval in 

sociale basis. Zie je dan helemaal geen voordelen in dit systeem? Je komt over als iemand die twijfelt aan het 

nut en noodzaak, je ziet alleen maar verslechterende posities op economisch gebied, en je ziet een mindere 

effectiviteit. Dus vandaar mijn vraag. 

 

Mevrouw Ooms: Nou kijk, ik ben het best wel met u eens als u zegt: er zijn op dit moment misschien te veel 

contracten met allerlei uitvoerders en allerlei instanties. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we straks 
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moeten gaan zeggen: we gaan het geheel overhevelen naar één partij, die misschien helemaal niet eens het 

Haarlem komt, en waarbij we misschien alle knowhow in alles wat is opgebouwd in onze stad door de 

bekende instellingen, dat we dat dan overboord zouden gooien. Maar ik ben het best wel met u eens dat er 

waarschijnlijk wel een slag gemaakt kan worden in de veelheid van contracten die er op dit moment is en de 

overlappingen, want daar storen wij ons ook wel eens aan. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog iemand een vraag? Nee. Dan wil ik mevrouw Ooms hartelijk bedanken. 

Dank u. En doet u het knopje uit? Ja, dank u wel. 

12.1 Afdoening toezegging: uitkomsten eerste dialoogfase richting de Commissie Samenleving voor de start van 

de tweede dialoogfase 

 

De voorzitter: Dan gaan wij door met het stuk. Ik heb de inleiding al gedaan. Het is zoals gezegd een 

bespreekpunt en conform de toezegging van de wethouder gaan wij het nu bespreken, om de uitkomsten van 

de eerste dialoog Gewoon in de Wijk met de commissie te bespreken. En wie mag ik hierover het eerst het 

woord geven? De heer De Lint, CDA. 

 

De heer De Lint: Dank u wel voorzitter. Ja, ik zit hier vandaag ter vervanging van een collega die thuis is in deze 

materie en ik ben dat niet, maar dat neemt niet weg dat ik erg geschrokken ben van de bijdrage van de 

insprekers hier. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij nu de grote vrijwilligersorganisaties van Haarlem 

waar we zo blij mee zijn, zo dankbaar voor mogen zijn dat ze zoveel mensen zich willen inzetten, dat wij die 

hier buitenspel gaan zetten. Hoe denkt de wethouder binnen het hier voorliggende plan deze organisaties 

toch te faciliteren? Ja, het selecteren van een aantal organisaties is al een tijdje geleden van start gegaan, al 

voor de zomervakantie. En nu in de zogenaamde tweede dialoogfase kiest het college voor een integrale 

opdracht en laten de twee percelen los, tot tevredenheid van de deelnemende organisaties. Er worden nu 

eisen en selectiecriteria vastgesteld voor de selectie van maximaal twee samenwerkingsverbanden. Een aantal 

organisaties hebben de handen ineen geslagen: Dock, Zorgbalans, Haarlem Effect, Open Huis, Permament en 

Leger des Heils. En afgelopen vrijdag heeft mijn collega, de heer El Aichi, met ze gesproken, en zij zijn tevreden 

over de voortgang. De grote opgave voor deze organisaties de komende tien jaar is te vernieuwen en 

samenwerken. Ze krijgen verantwoordelijkheid om met kleine en grote organisaties samen te gaan werken. En 

om de kleine vrijwilligersorganisaties niet te laten sneuvelen stelt het college voor een bedrag van drie ton 

voor deze kleine zelforganisaties en bewonersinitiatieven te realiseren. Op zich zijn we daar blij mee, omdat 

wij ook overtuigd zijn dat deze organisaties een belangrijke bijdrage leveren in de wijken van Haarlem. Vanaf 

2013 is veel geïnvesteerd in de sociale wijkteams. Even kijken ... En die zorg voor ondersteuning, zorg en 

welzijn van Haarlemse bewoners. In die sociale wijkteams werken verschillende zorg- en welzijnsmedewerkers 

samen, zodat ze snel en goed kunnen handelen wanneer dat nodig is. Het is wat het CDA betreft de bedoeling 

dat de ervaring die deze hulpverleners in Haarlem in de loop van de jaren hebben opgedaan en de netwerken 

die ze hebben opgebouwd nu met deze aanbesteding niet verloren kunnen gaan. Dit is wat ons betreft 

essentieel. Deze netwerken krijg je niet zomaar terug. Dus dit kunnen we niet mislopen, dit moeten we 

vasthouden. En wij hopen dat de wethouder daarop gaat inzetten binnen dit plan. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Özogul, SP. 

 

Mevrouw Özogul: Ja. Gewoon in de Wijk. Ook hier zien wij een hoofdaannemer en daaronder allerlei andere 

organisaties die samen moeten werken. En we zien dezelfde manier van werken: de verantwoordelijkheid, de 
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bureaucratie, die wordt in handen gegeven van een hoofdaannemer. Nou heb ik de lijst gekeken met de 

twaalf organisaties die nu op de lijst staan om mee te doen en als daarvan één of twee gekozen worden dan 

houd ik mijn hart vast. Want al die organisaties, die doen al jaren goed werk in Haarlem en ik moet er niet aan 

denken dat dat straks verloren gaat bij een aanbesteding waarvan de SP helemaal geen voorstander is. Sociale 

basis, het welzijnswerk, is wat ons betreft ook geen markt. We hebben ook een technische sessie gehad. Daar 

hebben we begrepen dat er eigenlijk weinig maatwerk meer is. Dat baart ons zorgen. Niet alle Haarlemmers 

passen ergens in. En ik zou graag van de wethouder willen weten: klopt dat? En als het niet klopt, wie moet 

dan het maatwerk leveren en hoe houden wij daar greep en controle op? En ook met betrekking tot kwaliteit. 

Al jaren zien wij bij de begroting dat we moeite hebben met het vinden van vrijwilligers. De insprekers geven 

het al aan en ik schrik daar heel erg van. Zij werken met een hele grote groep vrijwilligers.  

 

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

 

De heer Van Kessel: Ja dank u wel voorzitter. Toen mevrouw Özogul over de begroting begon, toen dacht ik: ze 

gaat het hebben over stijgende kosten die we in de zorg en ondersteuning hebben, die ook een grote 

uitdaging is, omdat de mensen in de toekomst in Haarlem ook goede zorg en ondersteuning willen hebben. 

Maar daar hoor ik u niet over. Vindt u daar wel wat van? Over de manier waarop we de betaalbaarheid van de 

zorg ook moeten kunnen garanderen naast de kwaliteit bijvoorbeeld? 

 

Mevrouw Özogul: Tuurlijk, maar dat zijn altijd keuzes mijnheer Van Kessel. En aan de andere kant is er heel 

veel winst te halen als je kijkt naar overlap, naar bureaucratie, naar andere gebieden. En om dat in grip te 

houden hoef je wat ons betreft daarvoor niet aan te besteden. Het had ook op een andere manier opgelost 

kunnen worden. Daarnaast, ik was net bezig met de begroting en vrijwilligers, we moeten er niet aan denken 

dat we de vrijwilligers waar zo zuinig op moeten zijn en waarvan we altijd al zeggen dat ze moeilijk te bereiken 

zijn, dat we die straks met deze aanbesteding kwijt zijn. Daar zou ik graag van de wethouder willen horen: 

mochten zij buiten de boot vallen, hoe dan? Betekent dit dan het einde van al die vrijwilligers die nu voor ons 

in Haarlem aan het werk zijn? Ik heb de vraag gesteld over eventuele speciale doelgroepen die op dit moment 

in Haarlem bediend worden. Daar zou dus inderdaad het potje van drie, waar het net over hebben, een potje 

zijn om dat eventueel op te vangen. Maar als ik nu zie hoeveel er eventueel buiten de boot valt, dan hebben 

we er een giga potje voor nodig om dat allemaal weer goed te breien. Wat ons betreft ... Wij hebben de 

grootste zorgen. Dit is niet de manier hoe de SP het welzijnswerk en de sociale basis zou willen regelen. Dank 

je wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Kessel, VVD. 

 

De heer Van Kessel: Dank u wel voorzitter. Nou ja ten aanzien van het regelen van goede zorg en 

ondersteuning in Haarlem voor de komende jaren heeft deze wethouder een goede volgende stap gezet. Wij 

bespreken nu een document, het zogeheten selectiedocument, dat na de eerste gesprekken met het veld tot 

stand gekomen is. En waar dat over gaat is om de omvang en indeling van de opdracht die aan de toekomstige 

aanbieders gegeven wordt, om die te specificeren. Nou, voor wat de VVD betreft ziet het selectiedocument er 

in principe goed uit. Het meest opvallende is de keuze voor het samenvoegen van twee percelen zoals dat 

heet, redzaam en meedoen. En dat lijkt ons eigenlijk wel heel verstandig. Wij konden eigenlijk ook het verschil 

tussen die twee moeilijk plaatsen en we zien ook de voordelen die geschreven worden. Maar om dan dit beeld 

duidelijk te krijgen ook voor de wethouder, het feit dat we van twee percelen naar één perceel gaan wil 

blijkbaar niet betekenen dat we ook nu naar één aanbieder gaan? Of is dat misschien toch wel het geval? 

Misschien kunt u daar nog wat verder op ingaan, van waar bent u aan het einde van dit proces nu uiteindelijk 
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echt naar op zoek? En als het er meer zijn, hoe gaat die verdeling dan plaatsvinden binnen zo'n perceel weer? 

Wat ik verder eigenlijk mis in dit debat is in hoeverre dit document wordt gedragen door de gesprekspartners. 

Want in de wandelgangen, en ook hier zo net in de raad, hoor je toch wel kritische geluiden van organisaties 

die het in ieder geval allemaal ontzettend spannend vinden. Dus ik herhaal ook de vraag die het CDA al heeft 

gesteld: welk perspectief biedt u eigenlijk de vrijwilligersorganisaties die zich hier melden? En de VVD zou ook 

graag van die gesprekken de verslagen ontvangen. Al dan niet vertrouwelijk, want we begrijpen dat dit 

gesprekken zijn die in vertrouwen plaatsvinden. Voornamelijk eigenlijk ook om een gevoel te krijgen van het 

krachtenveld en hoe die gesprekken hebben plaatsgevonden. Maar ook gewoon om onze controlerende taak 

uit te kunnen voeren. Dus kan de wethouder toezeggen dat de gespreksverslagen vertrouwelijk, al dan niet 

openbaar, kunnen krijgen? En ook de vraag of u bereid bent om nog een keer een vertrouwelijke briefing te 

geven en ons meer in detail eigenlijk mee te nemen over hoe die gesprekken nou verlopen zijn en hoe dit gaat 

leiden naar een volgende stap. Ja en dat is ook wel van belang voor onderdelen bijvoorbeeld over het ... 

 

De voorzitter: '...' 

 

De heer Van Kessel: Ja precies, nog even mijn laatste zin en dan ben ik klaar denk ik van vanavond bijna. Ja, dat 

gaat bijvoorbeeld ook over zaken zoals het binnen of buiten de opdracht plaatsen van onderdelen. Er staat in 

het selectiedocument een lange lijst van welke dat zijn. Daar komen volgens mij wel kansen ook voor de 

kleinere aanbieder langs, om daarop in te schrijven. Maar zie ik dat goed? Ik krijg bijvoorbeeld ook mee dat 

veel van die kleine organisaties op dit moment best wel opkijken tegen de grote hoofdaannemers. En dat we 

ook eigenlijk daar moeilijk het contact mee kunnen vinden. Dus mijn vraag is eigenlijk: wanneer krijgen we 

over al die extra zaken die niet binnen het perceel zitten, wanneer krijgen we daar wat meer informatie over? 

En de hamvraag misschien ook nog: worden die onderdelen ook aanbesteed? 

 

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

 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel voorzitter. We weten, er wordt ingezet op een grote meerjarige transitie met 

Gewoon in de Wijk, waar partijen met Gewoon in de Wijk ... Ja? Oké, dank u wel. Waar partijen een contract 

voor een langere periode aangaan om de transformatie ook echt daadwerkelijk te kunnen doormaken. Het is 

goed om weer rust en lucht te krijgen in dat veld. Een transitie waarbij partijen vanuit een gedeelde visie op 

Haarlem nauwer gaan samenwerking om zo de gewenste zorg of de hulp aan Haarlemmers te bieden. Er 

wordt ingezet op continuïteit en tegelijkertijd ook effectiviteit. En dat kost tijd. En dit is niet bedoeld om te 

rijmen, maar na ja. Nou houd ik op. Net als het CDA heb ook ik gesproken met partijen die blij zijn met het 

goede overleg. Dat er goed wordt geluisterd, dat er goede energie is in de gezamenlijke opgave en de visie, 

maar ook zij vinden het spannend en ervaren onzekerheid, met name ook over de rol tussen hoofd- en 

onderaannemer. Hoe gaan we dat voor elkaar boksen? En dat alles leidt bij mij tot de volgende vragen. Hoe 

borgt de wethouder de lokale infrastructuur in deze aanbesteding? En welke plek hebben kleine en 

middelgrote organisaties die niet deelnemen aan een samenwerkingsverband in die tweede dialoogfase? 

Want zij worden nu geheel niet genoemd in dat selectiedocument, maar schuiven zij later eventueel nog aan 

in dat proces om mogelijk onderaannemer of iets dergelijks te worden? Hoe ziet dat eruit? Er heerst heel veel 

onduidelijkheid. Ook bij de insprekers horen we nu net. Maar wat doet de wethouder dan aan heldere 

communicatie om onze partners in deze stad goed te betrekken? Want nu lijkt het, althans zo komt het op mij 

in ieder geval over, alsof zij het vooral moeten hebben van de welwillendheid van organisaties die wel in zo’n 

samenwerkingsverband zitten en toegang hebben tot meer informatie. Dan mijn volgende vraag. Hoe wil de 

wethouder dat transitiebudget inzetten waar we het over hebben in het stuk? Is dat bijvoorbeeld bedoeld 

voor partijen die nu buiten de boot gaan vallen? En kan de wethouder daar een reflectie op gaan geven? Hoe 
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groot is die pot dan en waar hebben we het dan over? En tot slot mijn laatste vraag op het stuk. Wat is de rol 

van de raad in dit geheel na de gunning? En op welke wijze krijgen wij informatie over de gestelde doelen, 

nulmetingen, evaluatie und so weiter? Neemt de wethouder dit punt expliciet mee in die tweede 

dialoogvenster met die samenwerkingsverbanden? En kan de raad hier ook over geïnformeerd worden in een 

raadsinformatiebrief na de tweede dialoogfase en voordat de gunning dan start, waar hebben we het dan 

over? En tot slot voorzitter, echt tot slot, een laatste vraag. Ik heb eerder in het jaar een paar keer gevraagd 

om die integrale monitor sociaal domein voor de raad. Deze is toegezegd. Maar wanneer kunnen we deze 

ontvangen? Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik deze vraag moest parkeren, dus ik doe het nu maar even hier, 

want het belang hiervan wordt nog maar weer eens aangetoond, omdat er nog een andere aanbesteding aan 

het lopen is waar we het in deze commissie nog helemaal niet over hebben gehad, namelijk de aanbesteding 

over de inburgeringstaken. En dat moet ook allemaal gaan lopen per 1 januari 2022. En het was ooit 

toegezegd door de wethouder dat dat gedraaid zou worden door de sociale wijkteams. Alleen dat weet ik nu 

even niet hoe dat precies gaat lopen. Dus daar zou ik zo'n monitor ook weer heel interessant voor vinden, om 

die samenhang tussen die communicerende vaten, beter inzichtelijk krijgen. Tot zover. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

 

Mevrouw Klazes: Ja dank u wel voorzitter. Allereerst voordat ik verder gaan even hand in eigen boezem. Ik 

vind dat wij eigenlijk als commissie zoals we hier bij elkaar zitten ietwat laat reageren op wat er nu gaande is in 

het sociale domein. Ik weet dat al onze neuzen stonden richting jeugdzorg. Ook zeer belangrijk, ook groot en 

ingewikkeld. Ik heb in ieder geval voor mezelf, laat ik voor mezelf spreken, het idee dat deze er een beetje is 

tussen geschoven. Maar ik ben wakker, dus ik wil toch even mijn visie geven. Het is niet met opzet hoor 

wethouder. Ik zie u verrast. Nee zeker niet. Dat lag niet aan u, dat is allemaal openbaar gemaakt, maar ik zat 

gewoon even de andere kant op te kijken, mijn schuld, hand in eigen boezem, alles. Goed. We bespreken 

vandaag de volgende stappen naar aanbesteding van Gewoon in de Wijk. Allereerst het goede nieuws. De 

partijen die we hebben gesproken zijn over het algemeen heel enthousiast over de samenwerkingsverbanden 

en het contact tussen deze verschillende partijen en tussen verschillende parten. Maar dat was eigenlijk ook al 

zo tijdens de thematafelfase. Daar waren ze ook best wel tevreden over, hoe daar werd gesproken met elkaar. 

Dus wat dat betreft, het is hartstikke fijn dat het zo is, maar dat hadden we toen eigenlijk ook al en we zijn nu 

twee jaar verder. Daar hadden we in ieder geval deze aanbesteding niet voor nodig. Er is consensus over de 

keuze om de percelen samen te voegen en uit te gaan van één perceel en we onderschrijven de samenhang. 

En daarmee onderschrijven we ook de keuze hiervoor. We hebben wel zorgen omtrent de kant die het op zou 

kunnen gaan. Er bestaat een reële kans dat een grote partij die niet lokaal geworteld is deze aanbesteding 

straks gaat winnen. Dit kan zijn omdat zij het beste aanbod hebben, natuurlijk zou dat kunnen, maar het kan 

ook zijn omdat zij het beste in staat zijn om een aantrekkelijke aanbesteding te schrijven. Mooie opmaak, zo'n 

leuke skyline van Haarlem erachter en aantrekkelijke manieren om de opbrengst van het sociale domein om 

dat te meten, om te zetten in prachtige grafieken. Ik heb wel eens wat voorbij zien komen, best wel 

indrukwekkend. Ervaringen in andere steden leren ons echter dat het lokale veld dat initieel ook meegenomen 

wordt door deze partij na een aantal jaren plaats moet maken voor een andere niet lokaal gewortelde partij, 

die vaak goedkoper zijn voor deze grote partij om te gebruiken. Dat vinden wij absoluut een risico. Wij hebben 

ook veel zorgen over het borgen en het is ook gezegd door de heer Kosters, ook van de vrijwillige inzet, want 

niet alleen worden er bewoners door deze vrijwilligers geholpen, ook de vrijwilligers zelf vinden hierin vaak 

een dagbesteding en een gevoel van waarde. Zaken die wij in de sociale basis als zeer waardevol en zeer 

belangrijk beschouwen. En wij begrijpen echt wel de noodzaak van kostenbeheersing. Serieus waar. Wij zijn 

niet blind. We begrijpen de noodzaak voor het terugbrengen van het aantal partijen in verband met de 

efficiëntie en de overzichtelijkheid, en we begrijpen de noodzaak tot het voorkomen van een dubbel aanbod 
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en overlap, en dat heeft dan ook weer te maken met het financiële plaatje. We begrijpen de integraliteitseis 

vanuit het oogpunt van efficiency. Daar liggen de problemen niet. Een partij die dit allemaal biedt is een 

aantrekkelijke partner voor de gemeente Haarlem. Er zijn aanbieders die deze gouden berg beloven en 

daarmee ook het winnende aantal punten, want zo werkt het, in de aanbesteding zouden kunnen halen. 

Echter, wat GroenLinks betreft is de lokale borging van het welzijnswerk, de bestaande 

samenwerkingsverbanden en de netwerken, en de opgedane ervaring, die zijn cruciaal. Wanneer wordt 

gekozen voor een aanbieder die niet lokaal geworteld is bestaat de kans dat de wortels in de stad als het 

spreekwoordelijke kind met het badwater zullen worden weggegooid. En wij vinden dat niet minder dan 

kapitaalvernietiging, nog even los van wat een effect het heeft op de sociale basis. 

 

De voorzitter: Mevrouw Klazes, u heeft een interruptie van de heer Van Kessel. 

 

Mevrouw Klazes: Ja. 

 

De heer van Kessel: Ja twee invallen, heel kort. De eerste, pleit u nu voor dat de aanbieders lokaal geworteld 

moeten zijn, of dat ze de bereidheid hebben om samen te werken de huidige lokale partners? 

 

Mevrouw Klazes: Ik vind dat een hele terechte vraag. Ik heb me suf zitten piekeren: hoe gaan we dit nou 

doen? Kan je nou eisen, en dat is ook één van mijn vraag aan de wethouder, kan je eigenlijk eisen in je 

selectiedocument dat nu voorligt, kan je daarin een artikeltje toevoegen: de partners die worden 

gecontracteerd, ook al is het misschien een grote partner van buiten de stad, moet gaan samenwerken met de 

lokale partners. Dat kan je vragen. De partijen van buiten de stad die ik ken zullen ook zeker, en daar zijn ze nu 

al mee bezig, om contact te leggen met de lokale partners, omdat ze weten dat het heel belangrijk is voor ons, 

maar ook voor deze wethouder. Dat zit er wel aan. Dit gebeurt altijd, ook in andere steden. Als wij rondkijken 

naar andere steden waar grote aanbieders al werken blijkt continu dat na twee jaar weer afscheid wordt 

genomen van de lokale partners die in beginsel juichend werden binnengehaald. Ik maak me daar zorgen over. 

En ik weet niet of het mogelijk is om een absolute borging voor de hele periode van negen jaar vast te leggen. 

Dat gaat mij ook een beetje ver. Want je kan niet als lokale partner zeggen: ik ben lokaal, dus ik ben 

fantastisch. Er moet iets verzonnen worden waardoor je wel kwalitatief goeie, lokaal geborgde partners in 

ieder geval probeert vast te houden voor die hele periode en de kans zo klein mogelijk maakt dat een grote 

partij zegt: het is mooi geweest na twee jaar en we gaan nu door met een goedkope ... 

 

De voorzitter: Er is een interruptie, maar eerst nog even de heer Van Kessel. 

 

De heer Van Kessel: Ja, en ik zeg niet dat mevrouw Klazes dit zegt, maar het klinkt mij een beetje als eigen 

organisaties eerst. En mijn vraag is: ziet u ook in dat invloeden of organisaties van buitenaf juist ook 

vernieuwing en mooie nieuwe dingen in het leven kunnen brengen? 

 

De voorzitter: Kunt u daar kort op reageren mevrouw Klazes? 

 

Mevrouw Klazes: Nou, ja ik wil heel kort reageren. Het is geen doel, het is een middel mijnheer van Kessel. 

Daar wou ik het misschien wel bij laten. Het in stand houden van die lokale netwerken en dat de positie geven 

die belangrijk is, is een middel om te komen tot een goede sociale basis waar mensen elkaar kennen, waar ze 

lokale problemen kennen en in staat zijn om daar adequaat mee om te springen. Dus moet het? Nee. Maar 

het is een middel om mooie dingen te doen. En op de tweede vraag kan ik geen antwoord geven. 
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De heer Van Kessel: Ja, bij het openbaar vervoer zie je vaak dat de nieuwe aanbieder het personeel moet 

overnemen. Zou dat een oplossing zijn? Dan wissel je alleen het management. 

 

Mevrouw Klazes: Ja, maar dat is deels al gewoon vastgelegd. Dat is al vastgelegd. Op het moment dat een 

nieuwe aanbieder hier gaat werken, dan is er een soort van, gedeeltelijk, tenminste dat zal de wethouder wel 

beter zeggen, een verplichting tot het overnemen van een gedeelte van het personeel. Echter, als je het hebt 

over, volgens mij, maar dat zal de wethouder straks toelichten, over het overnemen van totale organisaties, 

waar ook sprake van is, daar kan je vanaf volgens mij. Maar goed, heel technisch wordt het dan en dat deed de 

wethouder ongetwijfeld beter dan ik. Ik ben daar benieuwd naar. Hoe kunnen we dit borgen? Dat is eigenlijk 

mijn vraag. Dat we het lokale veld niet kwijtraken als het niet strikt noodzakelijk is. Dat. Ik was nog niet 

helemaal klaar. Verder is gebleken dat de kleine partijen niet aan tafel zitten in de volgende fase. Zij praten 

niet mee. Hoewel er een kans bestaat dat zij straks als onderaannemer aan de slag gegaan. Ook hebben wij ze 

te kennen gegeven dat het voor hen een hele opgave is om die aanbesteding te schrijven, hoewel er 

ondersteuning is vanuit de accounthouder is deze niet bevoegd om veel meer te doen dan de technische kant. 

De vraag aan de wethouder is of u dat als een probleem ziet of dat u vindt dat dit eigenlijk goed genoeg 

geregeld is. Verder vragen wij ons af nog even, en die vraag eens eerder gesteld, ik meen door D66, goeie 

vraag, wij werken met het twee benen principe met sociale wijkteams. De sociale wijkteams die in de 

aanbesteding zijn meegenomen ... O. Ja maar ik denk dat mijn tijd ... O wacht even, ik heb nog 3.47. De sociale 

wijkteams die zitten in de aanbesteding. Er zitten een aantal andere partijen ook in de aanbesteding. Op het 

moment dat die partijen waarbij de sociale wijkteams met één been waar ze in zitten, die partijen niet gaan 

winnen, ze mogen straks niet mee, hoe gaan we dan om met het twee benen principe? Waar blijft dan hun 

moederorganisatie en hoe ernstig is het als die er straks niet meer is? Wat doet dat met sociale wijkteams en 

met hun inhoud, kennis en hun geborgde achterkant zal ik maar zeggen. Volgens mij wou ik het hier bij laten. 

Was ik te snel wethouder? Moet ik het nog even herhalen? 

 

Wethouder Meijs: Als het kan, graag. 

 

De voorzitter: Nee, ho maar, nee we gaan door. Want ‘...’ ingelogd nog. We gaan naar de heer Oomkes, PvdA. 

 

De heer Oomkes: Dank u wel voorzitter. Allereerst even vooraf: het schaamrood staat me op de kaken als ik 

het betoog hoor van die vier vrijwilligersorganisaties die bovendien goed ken en ik weet wat voor positie ze in 

de stad innemen. Als ze toch te kennen geven dat ze nauwelijks op de hoogte zijn van het hele proces en dat 

eigenlijk hun positie onvoldoende is gewaarborgd, dan bekruipen mij beelden als dat je bij het welzijn van 

dieren geen rekening meer houdt met de dierenbeschermingsorganisaties, in de sportwereld de vrijwilligers 

afdankt die de clubs overeind houdt, in het ziekenhuis mensen die gratis en voor nop zieke patiënten van A 

naar B rijden voortaan naar buiten de deur houdt, en zo ken ik nog wel wat situaties waaruit blijkt dat 

vrijwilligers echt een essentiële taak in de samenleving hebben. Dat zou ook hier moeten worden 

meegenomen. Ik denk dat het mogelijk is om daarvoor een apart reglement op te stellen, zoals ook elders in 

dit hele dossier wordt gezegd. En een aantal facetten in deze unificatie van het sociaal model die worden naar 

later verschoven, rekening houdend met de betekenis van deze clubs. Tot zover deze inspraak. En dat is 

jammer omdat ik dacht in zijn totaliteit eigenlijk een positief verhaal te kunnen houden. Want het moeizame 

dossier Gewoon in de Wijk is in ietwat rustiger vaarwater gekomen doordat het veranderingsproces is 

afgebakend en er meer tijd wordt genomen voor het bereiken van een werkbare en doordachte 

samenwerking en aansturing. En ik schreef van de week al: het is niet een en al hosanna. De 

maatwerkvoorziening die de sociale basis tot dusver was wordt grotendeels gekanteld naar een algemene 

voorziening. Onduidelijk is de verwachting dat Gewoon in de Wijk daardoor mede laagdrempelig wordt en 
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beter toegankelijk en de druk op het sociaal wijkteam aan de achterkant zou worden verminderd. Positief is 

dat het college de sterke punten van het sociaal wijkteam wil behouden, het proces wel evalueren en checken 

alvorens tot een definitieve samenwerking te besluiten. Nog verder weg lijkt een soepele samenwerking van 

jeugdhulp en Gewoon in de Wijk, met name voor de categorie achttien tot drieëntwintig jaar, en dan heb ik 

het over de verlengde jeugdzorg. Datzelfde geldt voor een tussentijds oordeel over de haalbaarheid en de 

effectiviteit van dit voorstel. Tot slot het tijdpad kent, ook al is het verruimt, de nodige valstrikken. Voor 

oktober aftakeling van de percelen en keuze uit aanbieders. Dan het publiceren van het selectiedocument. En 

dan getrapt komen tot een inschrijffase die per maart 2022 moet ingaan. Daar zit de nodige druk op, ondanks 

dat het feit dat de totale tijd die we gewonnen hebben tot eind ‘22 vergroot is. Desondanks kunnen wij 

instemmen met de procedure en zelfs met het tijdpad. Maar we hebben heel veel zorgen over de uitwerking 

en het ontbreken van voldoende gegevens. Een voorbeeldje: op welke gronden wordt met sommige 

organisaties gesproken of juist niet overlegd. En dat laatste hebben we nou juist vanavond weer kunnen zien. 

Dit hele proces, wil dat goed slagen, dan moet dat helemaal van het begin tot het eind kloppen. We gaan nu 

de middenfase in. Ook ik heb gesproken met Haarlem Effect, Zorgbalans en nog andere organisaties. Die staan 

positief in de huidige fase. Dat is sowieso al nieuw. Verkwist die positieve gedachte niet en zorg dat er juist 

extra aandacht wordt besteed aan de mensen en organisaties die je misschien wel in zo'n ingewikkeld proces 

wellicht zou vergeten. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik zo het woord geven aan de heer Hulster. Maar eerst nog even een 

interruptie van de heer Van Kessel, VVD. 

 

De heer Van Kessel: Ja dank u wel voorzitter. Een korte interruptie. De PvdA is eigenlijk bij de hele 

aanbesteding van de jeugdzorg, daar zijn ze ontzettend negatief over die dialooggerichte aanbesteding. Ik 

vraag me eigenlijk af waarom de PvdA die problemen hier eigenlijk helemaal niet ziet of opwerpt? Dus kunt u 

uitleggen wat het verschil is tussen die twee van mijn? 

 

De heer Oomkes: Nou in dit dossier is van de zomer doorgewerkt en in het andere dossier onvoldoende, daar 

worden wij geconfronteerd met stukken die eigenlijk van het late voorjaar dateren en eigenlijk geen 

haalbaarheid meer hebben. Maar het kan mijn collega Bas Sepers u beter uitleggen. 

 

De voorzitter: Dank u wel. We gaan nu naar de heer Hulster, Actiepartij. 

 

De heer Hulster: Dank u wel voorzitter. Ja, wij sluiten ons in ieder geval aan bij de PvdA wat betreft de 

schaamrood op de kaken die we kregen toen we de insprekers hoorden van de organisaties die met 

vrijwilligers werken. Het is echt verbijsterend dat die niet in dit stuk zijn opgenomen. Ons grootste bezwaar ... 

Er zijn eigenlijk twee grote bezwaren die wij hebben tegen het stuk wat er nu ligt. Overigens vinden we het 

wel goed dat die kavels bij elkaar gedaan worden, want dat was echt te kunstmatig. Maar dat er nu drie opties 

in de planning zitten, dus de eerste is dat er twee inschrijvers staan en die kunnen allebei door, of dat er één 

goeie zit en dan gaat die ene door. Wat gebeurt er als er nul zijn? Dat staat er dan niet, dat is eigenlijk ook wel 

gek. En als er meer dan drie zijn dan verplicht de gemeente zich om terug te gaan naar twee aanbieders. En 

dat vind ik eigenlijk heel gek. Want stel nou dat er bijvoorbeeld in die ene aanbieder zo’n fantastische 

vrijwilligersorganisaties zit, wat doe je daar dan mee? Dan ben je die dus kwijt. Of misschien zit er wel één 

parel in en zitten er een heleboel, maar was de hoofdaanbieder niet zo succesvol. Overigens het grote 

bezwaar dat wij hebben tegen het hele plan is, afgezien nog van dat je zo weinig partijen overhoudt 

uiteindelijk, want ja, dat gaat toch allemaal een beetje samenklonteren na verloop van tijd, en dat maakt ons 

heel kwetsbaar, want als zo’n partij dan omvalt dan zijn ineens van onze zorg verstoken. Maar het grote 
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bezwaar is echt dat je in dit soort constructies krijgt dat de grootste partij de dikste vinger in de pap krijgt en 

die gaat machtspolitiek voeren. En dat maakt het heel erg moeizaam. Ik ben heel erg benieuwd wat de 

wethouder gaat doen om ervoor te zorgen dat dat niet optreedt. Eén van de dingen die de wethouder 

daarvoor kan doen is iets wat we eerder hebben betoogd en wat ook de rekenkamer heeft betoogd, maar wat 

we ook hier in de commissie een aantal keer op tafel hebben gelegd, is dat we inzicht willen krijgen in de 

effectiviteit en doelmatigheid van de inschrijvers. En daar lees ik eigenlijk niets over in dit stuk. We horen net 

een insprekers zeggen dat er wel aan gewerkt wordt, dat er nu dus wel een opzet is, dus dat was goed nieuws, 

maar wij verwachten toch op zijn minst dat bijvoorbeeld als criterium voor de inschrijver, de inschrijvers 

moeten opnemen hoe zij die verantwoording richting de raad gaan afleggen, want dat vind ik dan heel 

belangrijk en natuurlijk ook tegen de ambtelijke ondersteuning. Dat is voor nu even mijn bijdrage. Dus ja, we 

zijn uiteindelijk nog steeds niet gelukkig met deze constructie. Wij hebben wel goed opgelet en we hebben al 

eerder gezegd dat we dit een ongelukkige constructie vinden. Maar goed, de trein rijdt verder en blijkbaar 

vinden we het allemaal prachtig. 

 

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

 

Mevrouw Stroo: Dank u voorzitter. 

 

De voorzitter: U had een interruptie. 

 

Mevrouw Stroo: Nee geen interruptie, een bijdrage. O. Inmiddels zitten we alweer in de volgende fase: het 

selectiedocument. Jouw Haarlem is daar niet van gecharmeerd, gezien ook de inspreekbijdrage. We hebben 

nog steeds grote twijfels over de ingezette aanbesteding met hoofdaannemers en onderaannemers. We 

vinden dat de huidige lokale partijen die ingebed zijn in de Haarlemse wijken met goede referenties en veel 

mensen bereiken de kar mogen trekken. Zo behoud je hun expertise en de doelgroepen die ze al bereikt en 

geholpen hebben. Samen met de zelforganisaties en de sociale ondernemingen met vele vrijwilligers hebben 

zij daar recht op. Ze hebben de transitie vormgegeven en zijn ook de aangewezen partijen om de 

transformatie vorm te geven. We vrezen een hoofdaannemer die van buiten komt. Die als een soort inktvis 

met zijn tentakels de Haarlemse partijen, met name de middelgrote en de kleine partijen, in zijn greep zal 

nemen en ervoor zal zorgen dat zij op een gegeven moment kopje onder gaan. Hoe ziet de wethouder dit? 

Behoud het goede, zet in op de verbeterpunten van de evaluaties en geeft de partijen die het nu doen voor 

onze stad de middelen en de opdrachten die passen bij een Gewoon in de Wijk. Houd het zou eenvoudig 

mogelijk voor de gebruikers en voor de aanbieders. 

 

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

 

Mevrouw Zoon: Dank u wel voorzitter. Ja we zitten al een hele tijd in deze transitiefase en vele partijen 

hebben deze commissie ook al gevonden en ook hun zorgen daarop geuit. En de meeste met grote zorgen. 

Ook de gemeenteraad heeft wel zorgen aan u doorgegeven in het verleden. Of in ieder geval voor het reces. Er 

zijn nu goed functionerende partijen zoals de sociale wijkteams. Wat doet de wethouder als dit platform de 

boot mist? Want dat zou kunnen. De wachtlijsten Wmo zijn eindelijk onder controle. Er wordt nu proactief 

aangepakt. Wat zijn de effecten op dit proces ten behoeve van deze voorzieningen. Sommige taken moeten 

groot worden aangepakt. Echter zal ook lokaal gekeken moeten worden. De wijken in Haarlem verschillen en 

de aanpak zal op maat moeten gebeuren. Een dialoog vormen is altijd prima, maar je moet wel goed de markt 

weten te betreden: als je niet weet wat je kunt kopen, kom je dan uiteindelijk tot een goede deal? 

Medewerkers in de sector, en we hebben het vanavond ook weer gehoord, dreigen zoals zo vaak in dit soort 
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processen het kind van de rekening te worden door inleveren op arbeidsvoorwaarden en bestaanszekerheid, 

en door toename van de werkdruk. De gemeenteraad komt op een gegeven moment ook buitenspel te staan, 

het is al eerder genoemd. Als dit proces zich eenmaal voltrokken heeft, dan kunnen we inderdaad alleen nog 

maar de greep op het proces verliezen. We zullen inderdaad de kennis op het stadhuis moeten behouden en 

zorgen dat we wel in een shape blijven en ook daarop kunnen sturen. Ook maken we ons zorgen over de 

administratieve lasten. Het geld moet gaan naar degenen waarvoor het is en niet gaan in administratie. Je kan 

soms wel eens lezen in bepaalde stukken dat veertig proces van de kosten ongeveer aan de administratie op 

gaan en dat is volgens mij niet de bedoeling. Dus hoe houdt u dat onder controle? Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Kan ik nog iemand het woord geven? Heer Van den Raadt. En de ChristenUnie wil 

ook nog zo meteen. Oké, eerst de heer Van den Raadt en daarna de ChristenUnie. De heer Visser van de 

ChristenUnie en de heer Van den Raadt van Trots Haarlem natuurlijk. 

 

De heer Van den Raadt: Oké. Dank u wel voorzitter. Ja wethouder maakt u zich geen zorgen, wij zien totaal 

geen zorgen, want anders komt u ook in zo'n neergaande spiraal. Laat ik maar beginnen met allemaal 

positieve dingen. Ik zie het allemaal positief zitten. Trots Haarlem ziet het allemaal positief zitten, want er zijn 

natuurlijk een heleboel mensen die er heel positief over zijn. En we hebben ook insprekers hier gehoord die 

natuurlijk wel ... Ja eigenlijk moet ik maar stoppen, want ik kan dit natuurlijk niet allemaal volhouden. Het is 

eigenlijk een beetje de avond van de teleurgestelde inspreker en ik geef ze natuurlijk ook helemaal gelijk. Wat 

ik dan zo knap vind van de insprekers, ook bij het vorige onderwerp, is dat die mensen toch altijd weer nog 

positief blijven en met aanbevelingen komen en dat waardeer ik ook zo van vrijwilligersverenigingen, Stem in 

de Stad en Wereldkeuken, die dan gewoon ook nog, de wijkraden ook, die geven dan gewoon nog een 

heleboel aanbevelingen die u zo, u hoeft er niet eens wat voor te doen, u kunt ze gewoon vragen: stuur even 

die tekst, knippen en plakken, u stopt het in het stuk en dan hoef ik niet weer allemaal moties te gaan 

schrijven. En dan is iedereen blij. Dus dat lijkt me de kortste route om het goed aan te pakken. En de vraag 

werd ergens gesteld, van ja, dat valt me dan wel een beetje op, iedereen is dan zo bang voor een organisatie 

van buiten die dan allemaal enge dingen gaat doen, maar dat gebeurt eigenlijk al in Haarlem, want dat is 

precies hetzelfde wat wij altijd doen met die buurtinitiatieven. Mensen met hartstikke goede ideeën waarvan 

dan wordt gezegd: ga maar naar Dock. Ja, die kopieert ook dat idee en die schopt die mensen ook na twee jaar 

de straat op. Dus als we daar bang voor zijn, dan zullen we ook eens een keertje na moeten denken over Dock 

waar we miljoenen naartoe sturen. Dus ik hoop dat dit dan misschien het keerpunt is. Dat we daar ook anders 

over gaan denken. Voor de rest: wij zijn hartstikke blij met alle organisaties. Zeker de vrijwilligersorganisaties. 

Ik geef toe: ik doe zelf iets te weinig bij Stem in de Stad. Ik ga daar toch eens een keertje uitgebreid koffie 

drinken. Dat waren prima aanbevelingen. Ik hoop dat u kunt toezeggen dat u dat gewoon allemaal één op één 

gaat overnemen. Hoef ik het niet te doen voor u. Dank u wel daarvoor. En de vraag van wat willen wij, als 

grootste lokale partij Trots Haarlem? Wij willen natuurlijk dat alle lokale partijen hier het voor het zeggen 

krijgen. Alle lokale partijen eerst mijnheer Van Kessel. Ja, hartstikke graag, alle lokale partijen eerst. Zo, daar 

staan wij voor. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Visser, ChristenUnie. 

 

De heer Visser: Dank u wel voorzitter. Mevrouw Klazes zei: we hebben de verkeerde kant opgekeken. Nou, ik 

denk dat vooral het punt is geweest dat het proces heel snel gekanteld is. Want we zaten nog een jaar geleden 

denk ik op de koers van dat Haarlem Effect en Dock samen moesten gaan en dat ze niks meer moesten 

uitvoeren en moesten coördineren. En één of twee maanden later kwam er een document, toen was het 

eigenlijk honderdtachtig graden gekanteld. En we hebben daar toen eigenlijk niet echt adempauze gehad om 
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daar goed over na te denken, want vervolgens kwam alweer het volgende document. En daarna hadden 

verschillende van ons denk ik toch wel een gevoel van achterstand. Maar nu we wat meer tijd hebben gehad 

om na te denken ben ik over dit dossier wel positiever gestemd dan bij de jeugdzorg. Hoewel ik nu hoor dat er 

bij de jeugdzorg ook dingen aan het kantelen zijn, dus we zullen zien. Maar ik hoor best wel positieve geluiden, 

naast de negatieve geluiden die vanavond ook hoorde. Maar ik denk dat die wel samen te brengen zijn. En dat 

is eigenlijk mijn oproep aan de wethouder. Waar doen we het allemaal voor? Die kanteling. En ik denk dat het 

wel heel goed is, die keuze nu voor één perceel, dat de wethouder echt goed geluisterd heeft naar 

deskundigen in het veld. Want wat je eigenlijk wil is dat dure ambulante begeleiding, dat dat veel meer naar 

het sociale wijkteam, veel laagdrempeliger, minder indicaties en gewoon gelijk zorg geven. Ik denk dat we dat 

allemaal willen en dat het een hele goede ontwikkeling is. Het sleutelwoord is daarbij wat betreft de 

ChristenUnie wel continuïteit. Dat hebben we ook vastgelegd in een raadsmotie. Aan de continuïteit zitten 

allerlei aspecten. Daar zit de continuïteit van kennis van individuele medewerkers. Als er een nieuwe 

organisatie komt zoveel mogelijk medewerkers behouden. Maar die kennis zit ook in het sociale weefsel van 

de stad. En dan kom je bij de vrijwilligersorganisaties waar we eerst allemaal spreektafels hadden waar tachtig 

organisaties ook aan tafel zaten en wat niet echt werkte, maar we als raad ook op de rem zijn gaan staan. 

Word er nu met een beperkt aantal organisaties gesproken. Maar het gevolg is wel dat een aantal organisaties 

die niet geëquipeerd zijn om zo'n aanbesteding te doen, dat die een beetje het gevoel hebben achterstand te 

staan. En dat is het spanningsveld wat deels ook haast onvermijdelijk is bij zo'n aanbesteding. Maar ja ik vind 

het wel een punt van aandacht en ook: hoe zorgen we dat die organisaties als Stem in de Stad, Wereldkeuken 

en nog een paar, dat we die niet verliezen? Dat zit hem volgens mij in selectiecriteria die nog in de volgende 

fase misschien nog wat verder worden uitgewerkt. Wat ons betreft moet dat sociale weefsel zo zwaar als 

mogelijk in die criteria staan. En ik weet, sommige dingen kan je in de aanbesteding ook niet opschrijven. Maar 

ik wil de wethouder wel uitdagen om dat zo goed mogelijk op te schrijven, dat de aanbieder die daar met een 

goed verhaal komt, dus over de vrijwillige inzet, over sociaal ondernemerschap, ja dat dat echt zwaar wordt 

gewogen in de beoordeling. Graag reactie van de wethouder. En we moeten ook oppassen ... We willen 

transformatie, maar we moeten ook oppassen dat we niet het kind met het badwater weggooien. En dan kan 

je beter misschien in vijf wat kleinere stappen werken dan in een big bang. Want een big bang geeft ook een 

jaar of twee jaar lang heel veel onzekerheid, maar geeft ook het risico dat je dingen breekt en kapot maakt. 

Dus ik ben heel benieuwd hoe we die transformatie ook in die negen jaar vorm willen geven. En dat is volgens 

mij ook de keuze aan de wethouder, om juist die lange termijn te nemen om met elkaar te kunnen gaan 

ontwikkelen. Maar hoe blijf je er als raad bij betrokken? Want het kan toch niet zo zijn dat wij nu een 

aanbesteding voor zoveel geld gaan doen en dat we daarna als raad negen jaar niks kunnen zeggen. En over 

die betrokkenheid lees ik nog te weinig in dit stuk. En misschien hebben ook de partijen die gaan inschrijven 

daar een visie op. Wat mij betreft mag daar ook punten op worden gegeven, van hoe wordt de stad 

betrokken, hoe wordt de raad betrokken? Maar als ik kijk naar mijn eigen vakgebied, het openbaar vervoer, 

daar heb je ook een NS met een hele lange concessie van tien jaar, maar die moeten elk jaar een vervoerplan 

inleveren, en dat vervoerplan wordt ook geconsulteerd in dit geval bij reizigersorganisaties, en daar vinden 

eerst gesprekken over plaats, en vervolgens is er ook een adviesprocedure, een formele adviesprocedure, en 

dan mag NS zegen wat ze er wel en niet mee doen. En zo'n soort constructie kan ik me ook voorstellen hier in 

de sociale basis. Dat er elk jaar of elke twee jaar een soort ontwikkelplan is van wat zijn onze prioriteiten, wat 

gaat goed, wat gaat minder goed? En dat daarover eerst informeel gesprek en later een informeel gesprek 

plaatsvindt en dat we daar als raad ook een advies over kunnen geven. Misschien kunnen we er niet over 

besluiten, maar wel een advies en waar serieus naar gekeken wordt. 

 

De voorzitter: De heer Visser, de laatste puntjes. 
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De heer Visser: Ja, graag een reactie van de wethouder op dat voorstel over hoe we die governance gaan 

inrichten. En de continuïteit, mijn motie zegt de wethouder, ik kan hem nu nog niet uitvoeren en dat komt in 

de volgende fase. Nou ik ben benieuwd. Maar de wethouder zegt wel: ik kan aanvullende eisen stellen in de 

uitnodiging tot inschrijving over die continuïteit, over de kwaliteit van medewerkers. Wethouder doe dat ook 

graag. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit, OPHaarlem. 

 

De heer Smit: Dank u wel. 

 

De voorzitter: U heeft twee minuten hè. 

 

De heer Smit: Ja. Plus nog wat tijd van punt één tot en met vier. Dank u wel. Wat een treurnis mevrouw de 

wethouder. Ook als je deze insprekers hoort. Eigenlijk lijkt weinig of niets in dit proces ons verstandig mijnheer 

Van Kessel. OPHaarlem herkent eigenlijk de voordelen niet in dit proces en wij zijn bang dat eigenlijk de keuze 

voor een glamourorganisatie al wel gemaakt is die van buiten binnenkomt. Maar mevrouw de wethouder, u 

heeft het velen horen zeggen, mevrouw Stroo zei het heel goed, mijnheer Visser zei het ook: de deskundigheid 

die hier in huis is, en als die door een buitenstaande organisatie bij binnenkomst wordt weggesaneerd, dan 

lopen we jaren achter. Voor ons is dit traject niet verteerbaar, maar ik hoop dat dit traject in ieder geval 

doorgaat met lokale organisaties, met de lokale entiteit. Ik vraag u hoe precies de uitsterfconstructie werkt 

voor medewerkers in een ambtelijke rechtspositie. En ik ga toch nog even terug naar het begin van het hele 

traject. Waarom, en misschien kun je dan nog heel kort uitleggen, is niet overwegen om te stroomlijnen en te 

optimaliseren in de huidige structuur? En uiteindelijk constateer ik, mijnheer collega Botter zei het al, de rol 

van de gemeente is karig straks. De rol van de gemeente is ook in dit deel zeer karig en ik denk dat we achteraf 

spijt hebben in het weggeven van onze positie. Dank u wel mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij hebben we iedereen gehad en zijn we dan aan het einde van de eerste 

termijn gekomen. En ik wil even vijf minuten schorsen. Dan kunnen we even nog een bakje koffie halen en 

even van het toilet gebruik maken. Vijf minuten. Zo, welkom terug weer. We gaan beginnen. En dan gaan we 

nu door naar de beantwoording van de bijdrages door de wethouder. Wethouder Meijs, gaat uw gang. 

 

Wethouder Meijs: Ja dank u wel voorzitter en beste commissieleden, hartelijk dank voor uw op- en 

aanmerkingen. Ik neem een heleboel mee, zoals ik dat altijd heel diplomatiek zeg. Maar ook serieus. Ik heb 

ook een aantal bijdragen gezien die een herhaling waren. Dus ik ga niet iedere partij individueel van een 

antwoord voorzien, maar voelt u zich gehoord, want ik cluster het even. In ieder geval de continuïteit van de 

lokale kennis en kunde, dat hebben we geborgd, dat staat heel expliciet in dit document. Dat er kennis en 

kunde moet zijn meer dan alleen maar weten waar de plattegrond van Haarlem over gaat, of waar de wijken 

liggen. Maar we hebben in het aanbestedingsdocument, en zullen zeker in het definitieve 

aanbestedingsdocument daar ook heel duidelijk vorm aangeven. Dus in de dialoogfase hebben we externe 

partijen én interne partijen, hè, extern buiten Haarlem, en intern lokale partijen, zitten daar aan tafel. Maar 

ook externe partijen zullen niet zonder de lokale kennis en kunde kúnnen werken. Het is een gospe, om het zo 

maar even te zeggen, dat bijvoorbeeld de bijdrage die hier vanavond geïnformeerd door verschillende 

organisaties als Stem in de Stad of Humanitas, het is onmogelijk om een sociaal weefsel en een sociale basis in 

stand te houden als je niet samenwerkt met deze partijen. Dat is echt godsonmogelijk. We hebben een 

borging gezegd, als randvoorwaarde opgenomen, dat er een personele verplichting is. Die hebben we ook 

vastgelegd. Zij zijn rechtspositioneel beschermd daarin. Niet voor de eeuwigheid maar wel voor de korte 
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termijn. 

 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Çimen. 

 

Wethouder Meijs: Ik zie al direct interrupties. Ik zou voorstellen dat ik even mijn algemene verhaal doe en dat 

u dan op mij inschiet als dat ... 

 

De voorzitter: Maar is het kort, of? Mevrouw Çimen? 

 

Mevrouw Çimen: Ja het is kort, waarom er ... 

 

De voorzitter: Nou, heel kort. 

 

Mevrouw Çimen: Ja, want ik ben in ieder geval blij dat u zegt het sociale weefsel, maar hoe verklaart u dan de 

onduidelijkheid bij deze partijen? 

 

Wethouder Meijs: Ja dat is denk ik wel een goeie. Dat is denk ik ook wat, ik ben haar naam even kwijt, van de 

Wereldkeuken zei. Dat je wel heel gedegen moet thuis zijn in alle taal die er in dergelijke documenten staat. Ik 

denk echt wel dat we ons best doen in de meeste stukken om B1-taal te spreken zoals we dat noemen, maar 

dat het in deze best een ingewikkelde klus is. Dus ook ik geef direct toe, heb soms de ambtenaar nodig om te 

zeggen: wat bedoelen we hier nou eigenlijk mee? Dus dat is natuurlijk wel een kwalijke zaak. Maar het is 

vergeven zal maar zeggen, vind ik dan, omdat we wel ... We geven wel ondersteuning daarin. Dus ook als er 

partijen zijn die niet begrijpen hoe ze dingen kunnen lezen of kunnen interpreteren hebben we wel vanaf het 

begin het aanbod gedaan om mensen daarin te ondersteunen. Ook partijen die daar inderdaad geen 

beleidsmedewerkers voor hebben. En dat blijft ook nog steeds, ook in deze tweede fase die we nu ingaan, 

blijft dat allemaal bestaan. Al die ondersteuning blijft bestaan. Ook de oproep hier aan het begin van dit stuk 

van de vrijwilligersorganisaties, ook die behoren tot ons sociale weefsel. Wij kunnen die hele sociale basis niet 

zonder hun invullen. Ik ben ook vrijwilliger. Ik ben vrijwilliger omdat ik mijn moeder steun in het 

verzorgingshuis. Ik ben een mantelzorger. Ik blijf gewoon, hoe die sociale basis ook ingericht wordt. Dus op 

vele fronten zullen alle vrijwilligers die op dit moment dat sociale weefsel zijn in Haarlem, zullen natuurlijk 

gewoon blijven bestaan. Maar een groot aantal dingen hebben we hier in dit document wel vastgelegd. En ik 

had sterk de indruk dat de commissie niet helemaal nog begreep hoe die samenwerkingsverbanden gaan 

werken. We hebben, even in de vergelijking, bij het onderwijs hebben we ook samenwerkingsverbanden. Dus 

daar zitten vele partijen in één samenwerkingsverband bij elkaar die gegund is om speciaal of zorg of toezicht 

op het onderwijs uit te voeren. Zo is het samenwerkingsverband straks in de sociale basis van Gewoon in de 

Wijk ook georganiseerd. Er kunnen meerdere hoofdaanbieders zijn, hoofddeelnemers, met allerlei 

onderaanbieders of onderaannemers. En ook nog kleinere of middelgrote aanbieders die nu nog niet of niet 

aan tafel zitten, of zich hebben teruggetrokken uit die tafel. Dus het kan zijn als straks er na deze tweede fase 

een gunning plaatsvindt en partij X of Y heeft een samenwerkingsverband gekregen, die zal bij die opdracht 

die verstrekt wordt altijd nog andere aannemers nodig hebben om vorm te geven aan dat hele 

samenwerkingsverband. En dan kunnen ook weer andere partijen aansluiten, grote als kleine partijen. Alleen 

met de dialoogfase hebben we gezegd: we willen een beperkt aantal, om ook een dialoog effectief te kunnen 

hebben. Je kunt niet met honderden partijen een effectieve dialoog hebben. We hebben gezegd: we kunnen 

maar met een beperkt aantal verder gaan. We willen niet met die honderden partijen verder. Trechteren. Het 

moet ook werkbaarder zijn. Maar het is niet van tevoren al gezegd dat iedereen uitvalt. Je kunt later nog 

aanhaken. Er zijn ook andere partijen die op dit moment een stuk van de hulpverlening of de sociale basis 
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vormgeven die niet hebben ingetekend voor die eerste dialoogfase. Dat baarde mij toen zorgen. Dan dacht ik: 

gaan die niet meedoen? Trekken die zich terug? Nee die haken later weer aan. Dat is het spel dat gespeeld 

wordt. En dat is geen spel op hoop of zachte grond, maar dat is bouwen op het vertrouwen wat je hebt met al 

je spelers in het veld, dat je een goede sociale basis straks neer wilt leggen. En dat zal per wijk ook weer 

verschillen. Elke wijk heeft weer zijn eigen profiel en zijn eigen kunde, maar ook zijn eigen gaten. En daar zal 

ook weer naar gekeken worden. Dus het zal per wijk ook weer verschillen. Nou dat in zijn algemeenheid over 

de zorgen die u heeft over de perceelindeling en de aanhaking van de samenwerkingsverbanden en hoe de 

andere strategische partners, die misschien nu nog niet aan tafel zitten, wel aan kunnen haken. Is er draagvlak 

voor dit model? Volgens mij ... 

 

De voorzitter: U heeft een interruptie wethouder, sorry. De heer Oomkes, Partij van de Arbeid. 

 

De heer Oomkes: Dank u wel. Eventjes over datgene wat ik tot nu toe zegt. Dat trechteren met name. Er zitten 

hier vier vrijwilligersorganisaties aan tafel die komen met een cri de coeur en die voelen zich onbegrepen. Die 

kunnen nergens terecht als het gaat over hoe hier in deze Biesbosch de weg te vinden naar open zee. En dat 

lijkt mij handig, en we hebben ook met Jan Willem Duker aan tafel gezeten en die zegt: bij ons op de afdeling 

zit een functionaris die al die kleine clubjes helpt om met hun aanbieding te komen en met hun plannen te 

komen en daar komen we wel uit. En dat hoor ik nu vanavond niet terug. Ik wil zo graag dat deze mensen een 

handreiking krijgen. En ik zou daar persoonlijk aan willen toevoegen: waarom overweeg je niet voordat je het 

hebt geregeld gewoon een status aparte? Het gaat niet om zulke grote bedragen. Status aparte. 

 

Wethouder Meijs: Sorry, ik kon dat laatste niet helemaal verstaan, maar status aparte. Ja. Wat ik u hoor 

vragen is: zoek contact met de insprekers zoals Humanitas en met Stem in de Stad en met de Wereldkeuken. 

Ik kan u toezeggen dat ik dat zal doen. En dat zal ik misschien niet persoonlijk doen, maar dat zal ik laten doen, 

om hun in ieder geval op de hoogte te brengen wat de status op dit moment van het selectiedocument is en 

de status is van de hele onderhandeling. Even kijken. De integrale monitor waarover gesproken werd onder 

andere door D66. Ik kan u toezeggen dat we bij het jaarverslag hierop terugkomen. Het jaarverslag. Dus daar 

zijn we mee bezig. We doen elk jaar verslag van hoe het een en ander in elkaar zit. Dat zullen wij zeker met u 

communiceren. Dat heb ik ook toegezegd, dus dat komt. Dit jaar komt dat zeker, of begin volgend jaar komt 

dat zeker. Dus die monitoring waar u om gevraagd heeft komt in een uitwerking. U heeft positieve als zowel 

zorgelijke bijdragen gehoord. Ik heb van verschillende partijen gehoord dat ze contact hebben gezocht met de 

partijen die inmiddels in de dialoogfase aan tafel zitten. We gaan hier geen namen noemen, dat ga ik ook niet 

doen, dat kan niet in een aanbesteding. Maar ik heb ook positieve bijdragen gehoord en men is enthousiast. 

Men wil graag aan de slag, maar men heeft ook zorgen hoe het er precies, dat landschap, over een tijdje uit zal 

zien. Die zorg, die spanning, die voel ik natuurlijk ook. Ik zit niet persoonlijk aan tafel, dat zijn mijn ambtenaren 

die aan tafel zitten, en dat is een partij die het proces begeleidt. Maar ik word zeg maar gerust met enige grote 

regelmaat teruggekoppeld en alle belangrijke beslissingen worden ook steeds met u gedeeld. We hebben 

vooraf dingen gedeeld. We hebben duidelijk wat de heer Visser van de ChristenUnie zei, we hebben vorig jaar 

afgezien van een bepaald model, maar we hebben ook twee jaar geleden afgezien van een bepaald model. We 

hebben vorig jaar gekanteld en vanaf dat moment dat we gekanteld zijn hebben volgens mij u steeds op de 

hoogte gehouden van wat er was. En dat het niet altijd blijft hangen of dat het niet altijd even duidelijk is, ja 

het is een waanzinnig ingewikkeld traject wat we hier in gaan, maar ik heb u steeds op cruciale momenten 

geïnformeerd over op welk moment we hier staan en welke beslissing we nu nemen. En ik kan u ook 

toezeggen: het moment dat we de officiële gunning uit gaan vragen, dus die uitvraag, die definitieve uitvraag, 

dus na deze tweede dialoogfase, dat ik die aan u voor zal leggen. Ik denk dat u zicht moet hebben op wat wij 

aan die gunningsbrief, wat hij daarin zetten. Ik denk dat dat niet meer dan normaal is. In dit belangrijke proces 
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wat moeten komende jaren met elkaar aangaan. En dat is het tweede of derde argument of thema wat ik 

terugzag: hoe borgen we het en hoe houden we vinger aan de pols? Of komen we elkaar pas over negen jaar 

tegen? Zeker niet. We hebben ook in dit document volgens mij, en zo niet, dan zal ik u dat nog doen toekomen 

in een brief, volgens mij hebben we iets afgesproken over de evaluatie en het tussentijd bij kunnen stellen. 

Want volgens mij hebben we afgesproken dat ze het opknippen in twee- of driejaarlijkse termijnen. Het is niet 

voor de eeuwigheid, maar het is ook niet voor de korte termijn. Je moet een langdurig traject aangaan om 

goede verbinding te kunnen krijgen, zodat er goede zorg voor de goede mensen op de goede plekken 

terechtkomen. Maar daar hebben we afspraken over op papier gezet in die evaluatie. Hoe dat precies vorm 

gaat geven moet ook in die fases allemaal duidelijk worden. Dan was er nog een hartenkreet over het sociale 

wijkteam. Volgens mij hebben we die nu opgenomen in dit document. Daarvan hebben we gezegd: die gaan 

de boot niet missen. Die worden gedetacheerd en dat wordt na twee jaar geëvalueerd hoe dat uitpakt. En 

daarmee hebben we een borging en zijn we ze niet kwijt en missen ze niet de boot. Ik heb inmiddels ook een 

aantal keren, niet persoonlijk maar ook mijn ambtenaren, een paar keer met een sociaal wijkteam gesproken, 

en verhelderd hoe dat a) rechtspositioneel in elkaar zit, maar vooral ook hoe het met hun ervaring en hun 

kennis zit. En daar heb ik deze week nog contact mee gehad, met een van mijn teamleiders, en die kon mij 

garanderen, nee niet garanderen, kon mij vertellen dat er meer rust gekomen is en dat er meer duidelijkheid 

gekomen is hoe dat traject als straks die selectie heeft plaatsgevonden, hoe dat geborgd gaat worden. En daar 

is inderdaad wat ons betreft communicatief iets te laat mee begonnen, maar dat is niet wel rechtgezet. 

 

De voorzitter: Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

 

Mevrouw Zoon: Dank u wel voorzitter, dank u wel voor uw antwoord wethouder, want u zegt van twee jaar 

lang wordt dat gedetacheerd, of in ieder geval zo'n constructie. Blijven dan ook de mensen met de expertise 

die ze nu hebben opgedaan, blijven die dan ook onder deze constructie behouden voor de gemeente? Of 

zeggen ze: ja deze constructie is voor mij niet helemaal goed, dus ik ga weg. Ja dan kan je die constructie 

bedacht hebben, maar dan hou je de expertise niet binnen.  

 

Wethouder Meijs: Sorry mijn microfoon stond nog aan. Ja hoe die constructie precies in elkaar zit, 

dat lijkt me a) van een technische aard, dus hoe dat rechtspositioneel zit. Het is natuurlijk aan de mensen zelf 

of ze zich daar prettig bij voelen of niet, dus daar kan ik niet over oordelen. Als men na twee jaar zegt van nou 

ik voel me hier niet thuis, ik ga. Dat is de vrijwilligheid. Maar ze zijn rechtspositioneel in ieder geval geborgd. 

Dus hoe dat precies in elkaar zit, ik ben geen jurist, dus dat weet ik niet, maar die continuïteit van die ervaring, 

dat sociale weefsel waar velen van u over gesproken heeft, het kind met het badwater weggooien: nee. De 

expertise is echt nodig. En geen enkele partij, Haarlems of niet, kan het in zijn uppie doen, dus die is ook rete 

afhankelijk van al die expertise. Want het is een grote gemeente, en middelgrote gemeente. Dus we hebben 

dat ook gewoon nodig. En zeker in deze periode met het zorgtekort, het personeelstekort in de zorg. Daar zijn 

mensen echt wel goud waard. Nou volgens mij heb ik toch mijn best gedaan om dit in sneltreinvaart allemaal 

even ... 

 

De voorzitter: U kunt nog wel ... Ik had in ieder geval nog een concrete vraag van VVD over die 

gespreksverslagen. Over we die konden krijgen en in detail verstrekken voor ons. 

 

Wethouder Meijs: Ja. Over die gespreksverslagen, de gespreksverslagen: dit document wat nu voor u ligt, dat 

is het verslag van de dialoogfase. We hebben in de tussentijd wel afsprakenlijsten gemaakt en dingen 

genoteerd, maar uiteindelijk is het document wat hier nu ligt de samenvatting van alle gespreksstof en alle 

mitsen en maren en alle voorstellen die geland zijn, die staan in dit document samen met het document wat 
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we hier natuurlijk als aftrap hebben gebruikt. Dus er valt niet zoveel te geven aan verslagen. Het is natuurlijk 

allemaal uiteindelijk in deze fase ook nog een soort van geheim, omdat er natuurlijk namen een toenamen in 

staan. Maar dit is wat er is. Ik heb niet verslagen gelezen ook naast deze verslagen. 

 

De voorzitter: Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

 

Mevrouw Klazes: Allereerst, dat waren we nog vergeten te zeggen, dit is eigenlijk collegebesluit en toch heeft 

u besloten om eerst met ons hierover te praten, waarvoor dank. Dat wil ik toch nog even zeggen. Ik ben 

enigszins gerustgesteld, maar niet helemaal. Het gaat over die lokale kennis en kunde waar u het over heeft. 

We hebben u inderdaad gevraagd: zet dat, benadruk dat, maak daar een accent van, wij vinden dat belangrijk, 

dat is ook gebeurd voorafgaande aan dit document. Toch ben ik niet helemaal gerustgesteld over hoe dat nou 

bijna juridisch wordt geborgd. Stelt u zich nou voor: er is een externe partij, en ik haal dit niet uit de lucht, dit 

gebeurt in andere steden, en die neemt al die lokale kennis of een groot deel daarvan mee. Dit maakt 

onderdeel uit van de nucleus zeg maar van hun samenwerkingsorganisatie, prima. Dan blijkt in andere steden 

heel vaak dat dat toch niet beklijft, dat toch na twee jaar deze lokale partijen verdwijnen met al hun kennis, 

kunde, hun borging en hun wortels, die zijn weg en worden vervangen door uitzendkrachten die goedkoper 

kunnen werken, die flexibeler kunnen werken. Dat is, ik verzin het niet, dit is wat er gebeurt en dat is precies 

het grote probleem van een aantal externe partijen. Ik wil heel graag kijken of er een mogelijkheid is om te 

voorkomen dat dat na twee jaar, dat we niet in die val trappen. Dat we niet over twee jaar de problemen 

waarvan we nu denken dat het niet bestaat op het moment dat er wordt aanbesteed met die lokale partijen, 

ook in constructie met externen. Hoe kunnen we dat voorkomen dat dat gaat gebeuren? 

 

De voorzitter: Dank u wel. U heeft nog anderhalve minuut over mevrouw Klazes. De heer Smit, OPHaarlem. 

 

Mevrouw Klazes: O maar wacht even, is het de bedoeling dat ik nu al mijn vragen stel? Want ik dacht, de 

wethouder geeft antwoord en dan heb ik nog een vraag, want ik heb heel netjes mijn mond gehouden. 

 

De voorzitter: '...' 

 

Mevrouw Klazes: Nee nee, de wethouder was klaar, dit is de tweede termijn. 

 

De voorzitter: '...' 

 

Mevrouw Klazes: Ja dat gedaan, dan stel ik gelijk mijn andere vraag er nog achteraan. 

 

De voorzitter: Maak het dan maar af, u heeft nog één minuut. 

 

Mevrouw Klazes: '...' Ja, dat was een reactie op '...' Er zit nog een twee benen principe achter, daar heb ik nog 

geen antwoord op gekregen. 

 

Wethouder Meijs: '...' 

 

De voorzitter: Even via de microfoon ook wethouder, anders kunnen ze thuis niks horen. 

 

Wethouder Meijs: Mijn excuus. Volgens mij is er ook een rechtspositionele borging voor de niet-gemeentelijke 

medewerkers van de sociale wijkteams, dus volgens mij is er op alle vlakken een rechtspositie geborgd. Ik zeg 
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dat het een technische vraag is, dus ik zal daar zeker op terugkomen als ik dat nu verkeerd heb gezegd. 

 

Mevrouw Klazes: Prima, ik geloof dat dat niet echt mijn vraag was. Maar ik zal hem nogmaals, ik zal hem 

technisch uitvragen. Het gaat over het twee benen principe, de moederorganisaties. Oké, even kijken hoor. 

Bedankt voor de toezegging dat u gaat praten ook met de vrijwilligersinzet, vrijwillige inzet, ik denk dat ze daar 

heel blij mee zijn. En nog één vraagje dan: hoe krijgt het lokale werkveld, krijgt dat echt een officiële weging 

mee? Krijgt dat een aantal punten op het moment dat je daarvoor inzet en je borgt dat het meer dan twee 

jaar zal blijven bestaan, kreeg je vijftig punten van me. Ik zeg maar wat. Wordt het op die manier technisch 

meegenomen in die uit vraag of in die selectiecriteriabeoordeling? 

 

Wethouder Meijs: Nou moet ik zeggen dat ik niet al die puntentellingen op mijn netvlies heb, dus dat 

beschouw ik nu ook als een stuk techniek, want ook ik heb de vraag gehoord dat die borging van die lokale 

kennis en kunde wel een hele belangrijke is. Dus ik zal dat nog nagaan hoe dat precies in die puntentelling zal 

landen. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Ik wil even kijken, want we gaan een tweede termijn, sorry, ik wil toch even een 

rondje maken voordat we weer een beantwoording gaan krijgen. De heer Van Kessel. 

 

De heer Van Kessel: Ja aanvullend op die vragen die net gesteld werd hierover. Zou u daar dan ook in kunnen 

meenemen hoe zich dat verhoudt tot de staatssteunregels? Want ik kan me zo voorstellen dat je bepaalde 

partijen ook weer niet mag bevooroordelen ten opzichte van andere en we zouden moeten voorkomen dat 

we iets opnemen wat binnen de wet niet past. 

 

De voorzitter: Uiteraard. De heer Smit, OPHaarlem. Gewoon even een rondje en de wethouder gaat alles 

opschrijven. 

 

De heer Smit: Ja voorzitter, ik had nog een niet-beantwoorde vraag, dat ging over hoe zit precies de 

uitsterfconstructie in elkaar bij de mensen, met name in sociale wijkteams, die nu een ambtelijke status 

hebben? En dat wilde ik graag van de wethouder horen. Dan ook een vraag: zien wij de uitkomst van die 

puntentelling, dus straks van de selectie, zien wij die ook gespecificeerd? En u zegt: het is een spel. Nou ken ik 

van één spel in ieder geval een vrij bekende regel: u gaat niet naar af, u gaat naar de gevangenis. Dus ik hoop 

toch dat dit een iets ander spel is en eerlijk gezegd: het mag geen spel zijn, want het is heel wreed voor de 

mensen. En ik waarschuw mevrouw Klazes alvast dat wat u ook zegt, wat u afspreekt in de dialoogfase, na een 

jaar of twee hoeft niemand zich er meer aan te houden, of is er aan te houden. En dat zijn de praktijkgevallen 

die we in Nederland zien. En ik waardeer uw inzet straks, maar één ding: het geeft geen enkele garantie. Dank 

u wel mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Dank u wel, u ziet dat u ruim door de tijd gegaan bent. Ik heb u wat extra tijd gegeven. 

 

De heer Smit: De heer Van Kessel ook, dus dat doen we samen. 

 

De voorzitter: Maar, nee, we gaan even naar de heer Van den Raadt, Trots Haarlem. 

 

De heer Van den Raadt: Ja, u ging ook toezeggen dat u al die aanbevelingen die u van de insprekers gehoord 

heeft letterlijk zou opnemen in tekst. 
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De voorzitter: Nog iemand voor de tweede termijn? Nee? Dan gaan we naar de wethouder. 

 

Wethouder Meijs: Ik kan het in ieder geval bij OPHaarlem vrij kort zeggen: er is geen uitsterf, of 

sterfhuisconstructie. Er is een detachering voor twee jaar en dan gaan we evalueren. Dus er is geen uitsterf of 

sterfhuisconstructie.  

 

De heer Van den Raadt: Sorry, dat heb ik dan van een inspreker verkeerd begrepen. Dat betekent dat de 

mensen met een ambtelijke status nu twee jaar gedetacheerd worden en daarna alsnog vogelvrij kunnen zijn 

voor wat betreft hun rechtspositie? Een voorbeeld voorzitter van de kwetsbaarheid van de medewerkers in dit 

proces. 

 

De voorzitter: Gaat u verder wethouder Meijs. 

 

Wethouder Meijs: En volgens mij heb ik over de borging van de lokale kennis, van de vraag van mevrouw 

Klazes, maar die ik bij meerderen heb gehoord, daarvan heb ik nu gezegd: dat ga ik bekijken hoe dat in dat 

puntensysteem geborgd is of opgeschreven is. En ik denk dat de heer Van Kessel terecht wijst op de 

mogelijkheid of onmogelijkheid dat je daar juridisch op je vingers getikt wordt als je mensen buitensluit. De 

bedragen zijn dermate groot denk ik dat daar misschien juridisch ook wel een grens aan zit. Maar we hebben 

hier met elkaar, al vanaf het begin gezegd: de kennis over het Haarlemse weefsel, de kennis over de sociale 

basis is rete belangrijk en moet meegenomen worden, welke partij het ook uit gaat voeren, een lokale of niet 

lokale partij. 

 

De voorzitter: Ja. De heer Smit, interruptie. 

 

De heer Smit: Zien wij de uitkomst van de puntentelling dus in feite dan de uitkomst van de selectiefase, zien 

wij die ook gespecificeerd? Want u geeft aan dat er een puntentelling is, een specificatie. Maar zien wij straks 

de uitkomst zodat hij mee kunnen kijken? 

 

Wethouder Meijs: Nou, ik neem aan van wel, de uitkomst zal bekend gaan worden, maar ... 

 

De heer Smit: Maar ook gespecificeerd, zodat we zien hoe die onderbouwd is? 

 

Wethouder Meijs: Nou ik kan daar geen enkele toezegging nu over doen. Dat is ... 

 

De heer Smit: Kunt u dat dan binnenkort misschien doen? Hoeft niet ter vergadering. 

 

Wethouder Meijs: U heeft volgens mij in uw selectiedocument wat nu voor u ligt, staat precies beschreven 

hoe die puntentelling gewogen gaat worden. Dus volgens mij is dat al beschreven. 

 

De heer Smit: Ja dat is wel beschreven, maar hoe dat vervolgens in de uitwerking zichtbaar wordt en de keuze 

tussen de kandidaten en organisaties wordt gemaakt, daar lijkt het me toch voor de raad nuttig om in mee te 

kunnen kijken. Ja de uitslag van de gunning ja, simpel. 

 

Wethouder Meijs: Volgens mij zijn we heel transparant in hoe we de punten hier opgeschreven hebben. 

Volgens mij heb ik ze voorbij zien komen in het document. En hoe daarover gewogen wordt en hoe daar ook 

naar gekeken wordt, ja dat lijkt me evident dat we dat kunnen zien. Maar om daar nu ... Ik begrijp gewoon niet 
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waar uw vraag precies over gaat. Volgens mij is het uitermate goed beschreven, heel gedetailleerd. 

 

De voorzitter: De heer Visser. 

 

De heer Visser: Voorzitter, we hebben eerdere aanbestedingen wel degelijk, in ieder geval als het over 

vastgoed en zo ging, commissieontwikkeling, hebben we wel degelijk puntenverdelingen gezien. En ik kan me 

voorstellen dat als we als raad zien voor het moment van inschrijving. Ik weet niet of dat qua timing kan, want 

anders zie je het alleen maar achteraf, als het al is ingediend, dan heeft het geen zin meer. Dus past dat in de 

timing dat wij die wegingscriteria nog te zien krijgen? 

 

Wethouder Meijs: Ik kan er echt nu geen enkele toezegging over doen. Dat ga ik uitzoeken en daar kom ik dan 

nog op terug.  

 

De heer Visser: Dank u wel. 

 

Wethouder Meijs: Ik weet het gewoon niet. Want ik vind het een vrij ingewikkeld iets, omdat dat juist een 

aanbesteding is en dat is voor ... 

 

De heer Visser: '...' eerder bij allerlei aanbestedingen was het gewoon heel gebruikelijk, was er 40% voor 

duurzaamheid, 30% voor dit, en dat kregen we dan te zien. 

 

De voorzitter: De wethouder gaat het onderzoeken en kijken of dat mogelijk is. Ja? Ik denk dat het voorstel, of 

... Sorry. 

 

Wethouder Meijs: Even technisch nog een kleine toevoeging ook voor mijnheer Smit. 

 

De voorzitter: Mijnheer Smit, u wordt aangesproken. 

 

Wethouder Meijs: Even nog een kleine toevoeging technisch. Ik ga het uitzoeken. Als het gedeeld kan worden, 

ook al zou het dan onder geheimhouding moeten, of met een slotje erop of iets dergelijks, dan ga ik dat delen, 

maar ik moet het echt even uitzoeken of we dat kunnen doen. 

 

De heer Smit: Ik dank u en ik wacht op uw antwoord. 

 

De voorzitter: De heer Van den Raadt, Trots op Haarlem. 

 

De heer Van den Raadt: Ja gaat u nog letterlijk die aanbevelingen overnemen in de tekst? Dat is nou de derde 

keer dat ik het vraag. 

 

De voorzitter: De aanbevelingen van de insprekers bedoelt u. 

 

Wethouder Meijs: Volgens mij heb ik daar al over toegezegd a) bij mevrouw Klazes dat wij ze ter harte zullen 

nemen. 

 

De voorzitter: Goed, we hebben dit voldoende besproken. Het gaat niet door naar de raad.  
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12.2 Afdoening motie 31.2: sociale basis lokale kracht 

 

De voorzitter: Ik heb alleen nog een vraag weer aan de commissie. Er is een toezegging en een motie ter 

afdoening toegevoegd aan de agenda. Kunnen we deze ook afdoen? Ik moet het u vragen, dus even formeel 

een ja-knikje. Ja? Ik zie geen afwijzing, dus ik interpreteer het als een ja.  

13. Motie 21.11 Huiskamer van Oost zoekt onderdak (MTM) 

 

De voorzitter: Dan gaan we snel door naar agendapunt 13 en dat is ook een bespreekpunt en dat is de motie 

21.11 Huiskamer van Oost zoekt onderdak. Het college heeft conform de motie Huiskamer van Oost zoekt 

onderdak onderzoek gedaan of het pand in de Steve Bikostraat ingezet kan worden voor maatschappelijke 

organisaties, waaronder de vrijwilligers van de Huiskamer van Oost. Over de uitkomsten van dit onderzoek is 

de commissie geïnformeerd, zie de commissievergadering van 3 juni 2021, punt 2.2. Uit onderzoek komt 

onder andere dat de huur van het pand aan de Steve Bikostraat € 50.000 per jaar kost en in de vergadering 

van 3 juni heeft de heer Van den Raadt aangegeven naar aanleiding van een eigen onderzoek uit te komen op 

een andere huurprijs, te weten € 30.000 per jaar. Wethouder Meijs heeft toegezegd te onderzoeken waar het 

prijsverschil vandaan komt en deze informatie toe te sturen. Het punt is geagendeerd door Trots Haarlem en 

daarmee wil ik als eerste het woord geven aan Trots. Ik weet niet aan wie, ik denk de heer Van den Raadt? Ja. 

De heer Van den Raadt. 

 

De heer Van den Raadt: Laat ik ook eens wat doen voor mijn geld voorzitter. Nou ja. In de trant van de trieste 

onderwerpen van vanavond, mensen die teleurgesteld zijn, daar past dit ook in, in dat rijtje. Er wordt een hele 

goede motie ingediend door een heleboel partijen. De meerderheid van de raad wil graag dat de Huiskamer 

van Oost een plek krijgt, helemaal terecht. We hebben het er net over hoe belangrijk de mensen in de wijk zijn 

die de voeten in de modder hebben en niet op opgeslokt moeten worden door een grote organisatie. Nou 

daar past dit helemaal perfect in. En wat krijg je dan? Ja, een soortement berekening die lijken wel toegewerkt 

te zijn naar een bedrag van € 50.000. Intern heb ik gewoon stukken gekregen waarbij je nog niet eens op € 

30.000 uitkomt als je de informatie van de manager van het pand zelf vraagt, van Ymere. Daar zit dan ook nog 

verrekende watergebruik, stroom algemene ruimten, ontstoppen leidingen, dus daar zit van alles en nog wat 

in. Kom je nog niet eens op € 26.000 à € 27.000 per jaar. Wonderlijk hoe u dan weer op € 50.000 uitkomt. 

Wonderlijk ook hoe in deze situatie, nou dat lijkt wel ... Ja, het is net of u persoonlijk een probleem met deze 

club heeft van vrijwilligers. En de vraag is dan misschien maar ook: heeft u dat? Laten we het maar gewoon 

rechtuit vragen. Want als u door de wijk Slachthuisbuurt fietst, dan komt u vijfentwintig meter van de 

Huiskamer van Oost af, en dan heeft u niet de moeite om daar even te gaan kijken. U bent daar waarschijnlijk 

helemaal nog nooit geweest. Als dat wel waar is dan hoor ik het graag. Gebiedsverbinder is daar nooit 

geweest. Er wordt ontzettend belangrijk werk gedaan en deze mensen, daar hangt nu inderdaad letterlijk al de 

sloopkogel voor het raam en die moeten gewoon een plek hebben. En er wordt in die motie gevraagd van Hart 

voor Haarlem, van onderzoek en wat doet u? Ja, u onderzoekt eigenlijk niks. U probeert alleen maar tot een 

oplossing en tot een antwoord te komen waarbij er dan wordt gezegd: er is niks mogelijk. Ja dan wordt er 

gezegd: Huiskamer van Oost is welkom in de Alleman en Hof van Leijh. Daarvan heb ik nu net in de appgroep 

van de Commissie Samenleving doorgestuurd het antwoord van Dock. 

 

De voorzitter: Denkt u aan uw tijd mijnheer Van den Raadt? 

 

De heer Van den Raadt: En die zegt gewoon: helaas, dat is niet mogelijk. Dus hier kloppen gewoon zaken niet 

en zaken die op papier staan, ja dat klopt ook niet. Er wordt gewoon ergens naartoe gewerkt. En kennelijk 
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heeft u geen zin om deze mensen te helpen. Hoe komt dat nou? 

 

De voorzitter: De heer De Lint, CDA. 

 

De heer De Lint: Ja voorzitter, ik heb nog ruim tien minuten, dus dit kan nog wel even doorgaan. 

 

De voorzitter: U hoeft ze niet op te maken. 

 

De heer De Lint: Ik wil beginnen met te zeggen dat ik de bijdrage van de heer Van den Raadt een beetje 

vervelend vond. Want ik deel zijn observatie dat de Huiskamer van Oost ontzettend belangrijk werk verricht 

en ik deel ook zijn observatie dat het college niet hard genoeg heeft gehold, niet zich voldoende heeft ingezet 

een goede plek te vinden, dus ik deel ook dat deze motie wat ons betreft nog niet kan worden afgedaan. Maar 

om zo op de wethouder af te geven vind ik geen passen. Dank u wel. 

 

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

 

Mevrouw Zoon: Ja, nou, ik ben wel boos. Want we zijn hier geloof ik al een half jaar mee bezig en er gebeurt 

gewoon niks. En dit is juist iets wat wij met elkaar willen: met allemaal vrijwilligers in een kwetsbare buurt, 

waar we raadsbreed een motie hebben aangediend en wij als raad gaan daarover. Dus als wij als raad iets 

doen dan moet de wethouder het uitvoeren en het lijkt wel of ze niet wil, want er zijn mogelijkheden genoeg, 

maar willen zit ook op een gegeven moment dat je dat dan op een gegeven moment tot een resultaat weet te 

brengen. Het doel is inderdaad om een nieuw onderkomen, wat we nu al een half jaar weten dat ze eruit 

moeten. De klok tikt. Het is nog maar twee maanden. Ze zitten iets van een antikraak nu nog te doen. En als 

we nu binnen deze twee maanden niets doen, dan gaat er op een gegeven moment een hele groep 

vrijwilligers, waar we het net uitgebreid met elkaar over hebben gehad, die dump je zo de put in. Dat kan je 

met elkaar gewoon niet maken. Ik kan het niet over mijn hart verkroppen als we dit gewoon door onze handen 

laten glippen. Dus er moet nu echt duidelijk een voortgang in zitten en er is genoeg om die mensen ergens te 

huisvesten. En dan ga ik toch weer door naar het speeltuintje Kindervreugd. Dat is allemaal in de buurt. Daar 

zijn mogelijkheden en die mogelijkheden moeten we nu gewoon met elkaar gaan pakken. Daar kan je ook nog 

samenwerken met het speeltuintje, en dan willen die vrijwilligers ook best wel weer een hand uitsteken. Dus 

doe nou, kijk nou naar oplossingen. Kijk nou naar de mogelijkheden. Rn help deze mensen nu naar een ander 

onderkomen, zodat we dit initiatief niet door de afvoerput gooien, maar dat we gewoon kunnen zeggen: dat 

hebben we als Haarlem gewoon goed geregeld. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Is er nog iemand? De heer Oomkes, PvdA. 

 

De heer Oomkes: Dank u wel voorzitter. Ik slaat me aan bij uw betoog. Ik zal het maar eventjes bij de feiten 

houden. Een groot deel van de geprognotiseerde kosten voor gebruik van een deel van het Polderhuis is niet 

toe te schrijven aan één gebruiker. Kijk maar wat er op wordt gesomt in de betreffende kostenopgave. € 6760 

voor facilitair beheer door Dock, € 1000 voor blusmiddelen, € 3000 voor overzien, nog maar afgezien van de € 

1820 aan schoonmaak. Is dat nou een aanpak om een vlees geworden sociale basis te willen zijn? Gaan 

dergelijke kosten niet ook door bij leegstand, zoals nu het geval is? Er is nauwelijks een voorstelling van zaken 

denkbaar die de kracht van een volkswijk minder aanmoedigt. Ook nu beheren vrijwilligers een grote ruimte, 

maken zij die zelf schoon, doen zelf aan facilitair beheer, en betalen de kosten van al hun activiteiten. Kortom, 

de PvdA is negatief over de wijze van rapporteren en het evidente gebrek aan wil om een goede 

zelfbekostigende buurtvoorziening in stand te helpen houden. Deze vorm van rapporteren is bovendien niet in 



 

 72 

 

lijn met de geest van de motie die door de raad is aangenomen. Dus huiswerk overmaken en direct contact 

zoeken, je gezicht laten zien in de huiskamer, kijken of die speeltuin niet een alternatieve oplossing is. Maar in 

ieder geval in onderhandeling met Ymere over de hoogte van de huur van het Polderhuis. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik dan het woord geven? Niemand meer? Dan gaan we naar de wethouder. 

Wethouder Meijs. 

 

Wethouder Meijs: Er is volgens mij vanaf het begin dat wij toegezegd hebben dat we onderzoek zouden gaan 

doen naar de huisvestiging van de Huiskamer van Oost is er direct contact opgenomen met de heer Klootwijk, 

dus daar is echt geen enkele weerstand in geweest. We hebben direct de heer Klootwijk geïnformeerd over de 

uitkomst van het onderzoek wat we toen hebben gedaan naar alle andere ruimtes. Daar is wat mij betreft 

geen enkele persoonlijke hindernis of hick up in geweest. We hebben Dock verzocht om namens de gemeente 

de huiskamer te bezoeken, om te bespreken met hun naar mogelijkheden voor een nieuwe huiskamer. Dat is 

op 13 juni gebeurd. We zijn uitgebreid, en dan kan ik de heer Oomkes toch echt wel nog een keer toelichten, 

we hebben uitgebreid gekeken wat de situatie is. We hebben dat ook besproken met de gebiedsverbinder en 

met de accounthouder en er is al ruim een jaar lang contact met hen om te zoeken naar mogelijke 

oplossingen. En dat heeft steeds tot dezelfde conclusie geleid dat de eisen van de Huiskamer van Oost veel te 

hoog waren conform de aanbiedingen die wij hadden. En die lagen inderdaad bij de speeltuin, bij Jan Alleman, 

of bij Alleman, en ja, daar leek geen enkele inpassing mogelijk te zijn. 

 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van den Raadt, Trots Haarlem. 

 

De heer Van den Raadt: Bent u er nou zelf en de gebiedsverbinder, bent u nou zelf daar geweest kijken? 

 

Wethouder Meijs: Ik ben daar niet geweest. 

 

De heer Van den Raadt: Kijk, nee. 

 

Wethouder Meijs: Nee. Maar ik heb wel al eerder met de heer Klootwijk gesproken, dus ik ken hem wel. Dat 

was het laatste wat ik wilde zeggen. Volgens mij hebben we u geïnformeerd over de gedetailleerdheid van de 

kosten van het Polderhuis. Het Polderhuis is al meerdere malen hier volgens mij ter tafel gekomen. Ymere 

heeft een berekening gemaakt en we hebben de totale jaarkosten van de hele exploitatie ingeschat, dat is € 

50.000. Ja ik wil het wel minder maken, maar dat is niet realistisch. 

 

De voorzitter: De heer Oomkes, PvdA. 

 

De heer Oomkes: Ik heb een kostenopgave van de gebiedsmanager, overigens niet de facilitaire manager van 

het Polderhuis van Ymere, die bedraagt nog geen € 20.000. Dus er zit een enorm verschil in. En ten tweede 

wilde ik even vragen: is uw gebiedsverbinder daadwerkelijk wezen kijken bij deze Huiskamer van Oost? 

 

De voorzitter: U heeft ook nog anderhalve minuut de heer Oomkes. Wethouder Meijs. 

 

Wethouder Meijs: Nou ik kan niet in de agenda van de gebiedsverbinder. Maar Dock is zeker geweest, die is 

ook de opdracht verstrekt om dat te gaan doen, die is daar ook geweest en die heeft verslag gedaan. En de 

gebiedsverbinders, dat is voor alle wijken, die hebben echt wel goed zicht op alle locaties die daar zijn. 
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De voorzitter: Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

 

Mevrouw Zoon: Ja het gaat misschien niet over of iemand er nou wel of niet geweest is, het gaat over dat wij 

als raad een motie breed hebben aangenomen, u een opdracht hebben gegeven en de communicatie tussen 

de Huiskamer van Oost en het gemeentelijk apparaat niet vlot. Dus ... En daarvoor heb ik het ook net gezegd: 

gaat het nou over willen of gaan we nou echt mogelijkheden bekijken om te zeggen van ja we willen dit naar 

een andere huisvesting brengen en daar hebben we gewoon wat geld voor over en dat gaan we gewoon op 

een goeie manier regelen. En het komt bij mij over met al die mensen die ik ook van Dock gesproken hebt en 

zo, van ja we hebben ze iets aangenomen en ze willen niet. Dat is een heel andere benadering dan dat je zegt 

we gaan er met elkaar voor. 

 

De voorzitter: De heer De Lint, CDA. 

 

De heer De Lint: Ja voorzitter, de wethouder hoort nu dat twee collegepartijen en twee oppositiepartijen niet 

tevreden zijn met hoe ze dit heeft afgehandeld. Dus wat gaat u nu doen om er toch voor te zorgen dat die 

huiskamer wel zijn huisvesting krijgt? 

 

Wethouder Meijs: Nou volgens mij is mijn opdracht geweest in de motie, en ik zal daar zeker nog een keer met 

mijn staf over praten, is dat ik onderzoek moest doen naar de mogelijkheden in het Polderhuis of andere 

opties. En volgens mij heb ik dat aan u terug gecommuniceerd. En dat is hetgeen wat ik u nu kan toezeggen, 

dat ik daar nogmaals naar zal kijken en nogmaals een brief zal sturen over de opbrengst van het onderzoek. 

Want dat is de motie en dat is de opdracht geweest. En dat heb ik gepoogd u te doen toekomen. Als u daar 

niet tevreden over bent, want die ontevredenheid zie ik natuurlijk ook, ja dan zal ik dat nog een keer 

specifieker aan u doen toekomen, want dat is de opbrengst van de opdracht geweest. 

 

De voorzitter: De heer De Lint. 

 

De heer De Lint: Dus vraagt de wethouder nu om een nog specifiekere motie om gewoon weer echt een 

opdracht te krijgen dat ze dit gaat doen? 

 

Wethouder Meijs: Nee ik vraag niet om een specifiekere motie, ik vraag of ik ... Ik zal nagaan of de informatie 

die ik u verstrekt heb onvoldoende is geweest om afdoening te doen aan de motie. En dat is het onderzoek 

doen naar de kosten en de specificatie van onder andere het Polderhuis. Volgens mij is dat opdracht geweest. 

 

De voorzitter: De heer Visser. U bent wel door uw tijd heen volgens mij, of bijna. 

 

De heer Visser: Ik had een vraag aan het CDA, want natuurlijk is dit een mooi initiatief, maar ik proef ook dat 

er weinig beweging is, als er dus wel locaties worden aangeboden. Wat vindt u van het eisenpakket wat wordt 

neergelegd? Kunt u daar een taxatie van geven? Hoeveel geld bent u bereid aan een Huiskamer van Oost te 

besteden? 

 

De heer De Lint: Twee punten. Eén, ik weet niet of dit nou binnen de vorm van debat wordt. En ander punt: ik 

zit ook niet zodanig in deze materie dat u daar van mij een oordeel over kunt krijgen. En volgens mij weet u 

dat ook. Dank u wel.. 

 

De heer Visser: Dank u wel. 
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De voorzitter: Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

 

Mevrouw Zoon: Het gaat er nu over dat we een goed sociaal netwerk daar nu in elkaar gaan zetten, met een 

hoop vrijwilligers die heel laagdrempelig is voor heel veel mensen in een kwetsbare buurt. En als we nu niet 

ingrijpen houdt dat over twee maanden op. En ik denk dat we dat niet met elkaar moeten delen en dat we dat 

ook niet als gemeenteraad op deze manier door onze handen moeten laten glippen. En misschien staat er dan 

een woordje in een motie van doe onderzoek, maar het gaat erover dat over twee maanden is deze club als 

we niks doen, is het weg. 

 

De voorzitter: Dank u wel. U bent wel heel erg door uw tijd heen mevrouw Zoon. Ik heb u uit laten praten. 

Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 

 

Mevrouw Stroo: Ik ben het eens met de voorgaande sprekers. En de wethouder zegt: ja het onderzoek is 

gedaan, daarmee is de kous af. Maar daarmee, wat al wordt gezegd, verdwijnt wel zo'n organisatie. Die moet 

toch natuurlijk ergens terecht kunnen. Dus bent u bereid om daar verder naar te zoeken samen met hen? 

 

De voorzitter: Wethouder Meijs. 

 

Wethouder Meijs: Ja ik kan het nog een keer herhalen: ik heb geen alternatief behalve de twee alternatieven 

die zijn aangeboden, dus wat mij betreft gaan ze niet over twee maanden weg. Ze hebben twee alternatieven 

aangeboden gekregen. Dat is Alleman en Hof van Leijh. Beide alternatieven zijn afgewezen. Dus er is een 

alternatief, beter nog, twee alternatieven geboden. Dus het is niet een keuze van niet verder willen, het is een 

keuze die geboden is. 

 

De voorzitter: De heer Van den Raadt. U bent ook al door uw tijd heen hè. 

 

De heer Van den Raadt: Ik praat super snel. Dat klopt natuurlijk niet, want ik heb het in die mail ook 

rondgestuurd, in de app, Dock zegt: wij kunnen niet leveren en Alleman en ding. Dat past niet, dat kan niet. 

Alleman is 95 m². Daar kunnen de spullen niet naartoe. Keuken kan niet gebruikt worden. Dus dat gaat niet. 

Dan kun u wel zeggen: daar kunnen ze naartoe, en dat zegt u elke keer, maar dat klopt niet. U zegt wel u 

spreekt met die mijnheer, dat kan misschien wel zijn omdat u vroeger daar bent geweest voor de wijkraad, 

maar niet, u bent er zelf nooit geweest, we hebben u zelf nooit gesproken als voorzitter van die 

initiatievenclub. Wat u wel kunt doen ... 

 

De voorzitter: Houdt het wel een beetje kort alstublieft. 

 

De heer Van den Raadt: Kijk wat u doet is dat u zegt: het kost € 50.000, u gaat een beetje goochelen met 

getallen terwijl Ymere zegt het kost nog niet eens € 30.000. Dus vindt u € 30.000 dan wel een bedrag wat kan? 

Want eigenlijk gaat u nu bepalen, terwijl wij als raad budgetrecht hebben, wij kunnen gewoon zeggen € 

50.000 vinden we prima, we gaan het doen. Maar u gaat gewoon die initiatievenclub, die vrijwilligers, die 

krijgen een mail, een brief van iemand waar u dan verantwoordelijk voor bent: het gaat niet door, het is te 

duur. Wij als raad beslissen dat toch? U toch niet? 

 

De voorzitter: Dit is echt het laatste voor dit. Wethouder Meijs. 
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Wethouder Meijs: Uiteindelijk gaat de raad over alles. Dus uiteindelijk beslist u. En dat is u in zijn geheel. Maar 

als u een besluit neemt, dan moet u daar ook een borging voor hebben. Dan zult u ook geld moeten vinden. 

Dat is wel wat ik als opdracht heb gehad, om een financieel plaatje neer te leggen. Ik heb een financieel 

plaatje neergelegd. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat we het genoeg besproken hebben. The message is clear, zou ik zeggen. 

Maar ook het advies aan de raad is ook duidelijk volgens mij. Het gaat niet door naar de raad.  

13.1 Afdoening toezegging: terug naar commissie met informatie Huiskamer van Oost (en de plek bij de 

speeltuin) 

 

De voorzitter: Er is een toezegging ter afdoening, staat er bij. Even centraal. Toegevoegd onder de agenda. Ja 

ik proef dat we de toezegging niet willen afdoen. Ik denk dat die formeel klopt, dat die afgedaan is, want er is 

onderzoek gedaan, het is gewoon geborgd, het is alleen in de geest van de motie snap ik het wel dat u niet 

vindt dat we hem af moeten doen, en ik snap dat we hem ... Laten we hem nog heel eventjes openstaan deze 

en dat u in de geest van de motie misschien nog even verder gaat kijken dan strikt in het besluit is 

opgeschreven. Dat is dan even mijn voorstel op dit moment. Eens? Dan sluiten we nu dit punt en dan gaan we 

de wethouder bedanken voor dit punt. 

 

14. Tussenvoorziening maatschappelijke opvang in Anton Pieckhofje (MTM) 

 

De voorzitter: En dan gaan we door naar het volgende punt. En het is al 23:00 uur geweest, dus we moeten 

hem ... Ik wil hem wel even afmaken het Anton Pieckhofje, want ... Niet? Nee. We gaan even deze afmaken. 

Even snel. Punt 14 Tussenvoorziening maatschappelijke opvang in Anton Pieckhofje. Op 3 juni 2021 stond de 

informatienota Doorstroomvoorziening maatschappelijke opvang in het Anton Pieckhofje geagendeerd voor 

de vergadering Commissie Samenleving en tijdens deze vergadering heeft met bewonersinitiatief Anton 

Pieckhofje Kruidenwijk een inspraakbijdrage geleverd. In de genoemde informatienota is uiteengezet wat de 

aanleiding en achtergrond vormt van de realisatie van een tussenvoorziening maatschappelijke opvang in het 

Anton Pieckhofje. Er is al een inspreker geweest, die heeft u aan kunnen horen. Dus ik wil kijken wie het eerste 

het woord wil. Mevrouw Çimen, D66. 

 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel voorzitter. Zoals u zegt, ik heb de bijdrage van de inspreker van vanavond 

goed beluisterd en de schriftelijke bijdrage van één van de bovenbewoners in het Anton Pieckhofje is vandaag 

ook bijgevoegd en heb ik ook gelezen. En in alle eerlijkheid: ik ben echt verbijsterd hoe dit gaat. De bewoners 

in en om het Anton Pieckhofje voelen zich gewoon niet serieus genomen en het had gewoon niet zo 

gehoeven. Ik snap dit oprecht niet. Het gaat hier om welwillende mensen die met concrete oplossingen komen 

in gesprek met de gemeente willen, echt in gesprek willen, dus niet tijdens een informatiebijeenkomst 

informatie willen, maar echt in gesprek willen om de buurt zo voor iedereen leefbaar te houden. Het gaat niet 

om het tegenhouden van dakloze mensen in die opvangvoorzieningen, het gaat om hoe blijft het voor ons 

allemaal een prettige wijk om in te wonen. En dan heb ik twee vragen aan de wethouder: vindt de wethouder 

dat zij de raadsbreed aangenomen motie Goed overleg doet wonderen goed of überhaupt heeft uitgewerkt? 

En twee, hoe nu verder? Hoe gaat de wethouder onze motie uitvoeren en tegemoet komen aan deze 

welwillende, maar inmiddels behoorlijk gefrustreerde Haarlemmers. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. De heer De Lint, CDA. 
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De heer De Lint: Dank u wel voorzitter. Ik kan mij volledig aansluiten bij de bijdrage van mevrouw Çimen van 

D66. Kijk deze bewoners en omwonenden zijn echt de slechtste niet. Ze zijn niet tegen de komst van de 

daklozen. En dat is lovenswaardig. Hoe vaak kom je dat soort mensen nog tegen? En mijn beeld is dat het 

college er niet in is geslaagd om de bewoners hier goed bij te betrekken, en dat is heel jammer. Dat is niet 

alleen jammer, dat is ook gewoon kwalijk. Draagvlak is zeer belangrijk bij dit soort projecten. Nou ik herhaal de 

vragen van mevrouw Çimen en het verzoek wat ik daaraan toe wil voegen is of de wethouder specifiek wil 

ingaan op de ingang aan de Anijsstraat en die te verplaatsen naar de Venkelstraat. Die ingang aan de 

Venkelstraat in gebruik te gaan nemen. En dan wil ik specifiek de toelichting: waarom doen we dat nou niet? 

Wat houdt ons tegen om dat te gaan doen? Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Özogul, SP. 

 

Mevrouw Özogul: Ja. Opvang Anton Pieckhofje. Laat ik vooropstellen dat de SP ontzettend blij is dat er een 

voorziening is voor de daklozen en dat wij ook heel graag willen dat daar zoveel mogelijk daklozen opgevangen 

kunnen worden. Maar wij zijn ook niet doof voor de problemen die de omwonenden op dit moment ervaren. 

En het is onbegrijpelijk dat wij nog steeds niet op een normale manier met de buurt kunnen communiceren. 

En communiceren bedoel ik tweezijdig, dus niet alleen maar zeggen vanuit de gemeente wat we willen. En we 

hebben net ook een inspreker gehad en die mevrouw vertegenwoordigd een deel van de buurt en ze zijn heel 

erg welwillend. Ze willen meedenken, ze zijn oplossingsgericht. En toch komt de dialoog niet op gang. En mijn 

vraag aan de wethouder is: kunt u ervoor zorgen dat er alsnog een fatsoenlijke dialoog komt? En dit ook bij 

ons terugkoppelen? En het tweede verzoek is: mevrouw uitte haar zorg over het afbouwen van de 24-uurs 

zorg, en daar heeft zijn een punt. De doelgroep verandert steeds en toch willen we dat op een gegeven 

moment afbouwen. Hoe ziet u dat? En het derde wat ik nog wil vragen is: ik heb gelezen dat die voorziening 

voor zes tot twaalf maanden is en dat dat een doorstroommogelijkheid biedt. Kan dit betekenen dat dakloze 

dan veel langer in een opvang verblijft? Terwijl dat misschien niet nodig is? Of wordt daar echt goed 

gescreend? Waar ik voor wil passen is dat iemand bijvoorbeeld door kan stromen naar een zelfstandige 

woning, dat we die persoon dan niet in zo'n voorziening moeten zetten, waardoor het nog meer frustreert en 

waardoor het stagneert. Graag antwoord erop. 

 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit, u bent wel al door uw tijd heen. 

 

De heer Smit: Een vraag aan de wethouder: onder welke conditie, en zo ja als dat kan, is er een bezetting van 

meer dan achttien personen mogelijk. Ja, of denkt u dat hier met deze achttien gegeven daar de 

omstandigheden de bovengrens is bereid? Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Kessel, VVD. 

 

De heer Van Kessel: In aanvulling op wat gezegd is zou ik graag reflectie van de wethouder willen hebben over 

hoe het nou kan gebeuren dat na zo’n motie als ingediend raadsbreed na de insprekers, dat de gemeente 

Haarlem het voor elkaar krijgt om op deze manier de mensen tot frustratie te drijven? Ik denk dat daar echt 

wat misgaat in de organisatie zelf. Maar ik weet dat niet goed, dus graag uw reflectie daarop en dat mag van 

mij ook schriftelijk of een andere keer, dat u daar over nadenkt. Maar hier gaat echt iets mis. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 
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Mevrouw Stroo: Eens met de vorige insprekers. Lezende de brief van de bewoners en de inspreker gehoord te 

hebben kan ik alleen maar zeggen: wethouder in naam van de bovenbewoners en overburen van het hofje, zet 

open die poort aan de zijkant. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

 

Mevrouw Klazes: Ja, dank u wel voorzitter. 

 

De voorzitter: Acht seconden. 

 

Mevrouw Klazes: Ja, ik kan dat best in acht seconden, dat weet u, maar dat mag niet meer. Al mijn voorgaande 

sprekers: top gedaan! Ik ben het er volledig mee eens. Nog één kleine toevoeging: de bewoners hebben een 

aantal aanbevelingen gedaan, of een aantal oplossingen aangereikt die heel concreet zijn. Dus ik ben 

benieuwd of de wethouder bereid is om het specifiek over die aanbevelingen die er staan, of over de 

oplossingen met hen in gesprek te gaan op hele korte termijn. 

 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hulster, Actiepartij. 

 

De heer Hulster: Ja, de motie hebben wij toen niet gesteund omdat we vonden dat het echt te bizar was dat 

we als raad moesten gaan vragen of er een gesprek met de omwonenden moest worden gevoerd. En nou 

ondertussen ben ik een stuk wijzer geworden, want dat moet je dus als raad per project blijkbaar bij motie 

regelen. En dan nog moet je nog maar afwachten of het gebeurt. En moet je vervolgens nog controleren. Dat 

is echt heel verontrustend, deze constatering. Dus ik ben inderdaad heel benieuwd hoe de wethouder daarop 

terugkijkt en ik sluit me aan bij de vragen van de VVD. Ik wil graag een reflectie daarop. 

 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Yerden. Ja, u heeft helemaal geen tijd meer, dus u mag niks meer zeggen. 

Grapje. U heeft nog anderhalve minuut, maar gaat uw gang. De heer Yerden, PvdA. 

 

De heer Yerden: Kort houden. Nou ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Maar de andere kant was de PvdA 

positief daarover, de stand van zaken. Dat is een tussenvoorziening met betrekking van Anton Pieckhofje, 

zoals uiteengezet in de raadsinformatiebrief. De PvdA wil graag een periodieke voortgangsrapportage. 

Wellicht kan dit een onderdeel vormen van de monitor Maatschappelijke opvangherstel. De PvdA-fractie vindt 

het belangrijk dat de Commissie Samenleving op korte termijn een bezoek uitbrengt aan het Anton Pieckhofje 

om kennis te nemen van de ontwikkelingen. Het verzoek aan de wethouder: is dit te regelen? Dank je. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Hebben we iedereen gehad? De heer Van den Raadt. Ja, u bent echt door uw tijd, 

maar u mag ook nog wat zeggen. 

 

De heer Van den Raadt: Ik doe het heel kort. Ik heb al een heleboel moties ingediend over al die onderwerpen, 

maar het meest schokkende van de inspreker vond ik dat ze zei: we hebben echt het idee dat de ambtenaren, 

en we gaan die niet bij naam noemen, maar in het algemeen, en daar bent u verantwoordelijk voor, gewoon 

die bewoners ontloopt, ontwijkt en niet probeert antwoord te geven. Dat vond ik echt super schokkend om te 

horen. Hoe gaat u dat op orde krijgen? 

 

De voorzitter: Ja dank u wel. Iedereen gehad? Wethouder Meijs. 
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Wethouder Meijs: Dank u wel. Ik zal de bijdrage in ieder geval nog even terugluisteren, want ik was natuurlijk 

bij de Commissie Ontwikkeling, waar ik ben geïnformeerd over wat uw bijdrage inhield. Dus dat betreur ik, 

vind ik altijd heel spijtig om te horen dat er zo'n vervelende situatie is ontstaan. Ik heb me eigenlijk meteen na 

de vakantie laten informeren de inhuizing was gegaan en die was in principe, de eerste bewoners waren op 

een goede manier ontvangen en waren ook goed geland. Dus het verbaasde mij wel dat er nu een vrij kritische 

brief kwam deze week en dat er dus een hele kritische inspraak was. Ik had expliciet ook gevraagd aan de 

begeleidende groep, het Leger des Heils, of laten vragen, want ik heb ze niet zelf gesproken, hoe zij tegen de 

situatie aankeken, naar de inhuizing van de twee groepen. Want er zitten inmiddels twee groepen, achttien 

bewoners. En bij de ene groep die uit het hotel komt en daar geplaatst is, daar ging eigenlijk de inhuizing heel 

erg vanzelfsprekend. Er zat ook een goede cohesie in de groep. Waren ook meer gewend aan het 

groepsgevoel dan de groep die vanuit en de Wilhelminapoort en Het Schip en de Velserpoort daar 

terechtgekomen zijn, die hadden veel minder cohesie, dus die hebben veel meer schuring gehad en daar zijn 

ook inderdaad wel een of twee keer conflicten geweest waar bewoners natuurlijk last van gehad hebben met 

geluidsoverlast. Nou ik heb een eerste inventarisatie gehad en gehoord van een aantal zaken en wat ik u kan 

toezeggen, want dat had ik u ook toegezegd, dat stond ook in de motie als opdracht, wat nog niet gebeurd 

was, maar wat ik zeker ga doen is heel snel een omwonendenoverleg inplannen. Want dat model wat we 

hebben bij de Wilheminapoort dat werkt heel goed, omdat je dan meteen accuraat, lik op stuk, dingen kunt 

regelen en afspreken met elkaar. Dus ik beloof u dat we dat deze maand zullen gaan opstarten, gewoon doen, 

dus dat dat voor eind september gebeurd is. Waar zowel dus omwonenden als inwoners als mensen van 

buiten plaatsnemen, als dat ik daar zelf aan tafel zal gaan zitten, want dat doe ik ook bij het 

omwonendenoverleg van de Wilhelminapoort. Dus die toezegging doe ik u. We hebben inmiddels ook een 

bouwkundig rapport laten maken om te kijken hoe we die ingang kunnen verplaatsen, maar dat is nogal een 

klus en dat kost nogal veel geld. Dus ik zal u toezeggen ook bij deze dat ik u het bouwkundig rapport zal laten 

zien, maar dat ik met de omwonenden en inwoners in gesprek wil om te kijken of we daar een andere 

oplossing voor zullen moeten vinden, want dat is echt een hele ingrijpende verbouwing, omdat er een 

draagmuur onder zit. Nou dat is van technische aard. Vraag me niet hoe het precies in elkaar zit, maar ik zal u 

die rapportage in ieder geval ook geven. En verder heb ik gevraagd en die toezegging kan ik u ook doen, dat er 

een akoestisch onderzoek, technisch moet plaatsvinden. Omdat het moment, wij hebben daar natuurlijk zelf 

ook gestaan op die binnentuin, dat als je daar, na ja, al sta je maar te knisperen dan hoor ik dat. Dus dat 

akoestisch onderzoek moet ook plaatsvinden. En aan de hand van dat onderzoek moeten er natuurlijk ook 

weer oplossingen gevonden worden. Op dit moment verblijven er maar achttien bewoners. Het doel is 

uiteindelijk zesendertig, maar we moeten eerst verbouwen, dus ik beloof u dat we die instroom geleidelijk 

zullen doen. Ik kan niet beloven dat daarmee alle negatieve of kritische opmerkingen verdwenen zijn, want er 

zal denk ik in de toekomst altijd wel ergens iets van wrijving blijven. Maar ik zeg u toe dat ik dat 

omwonendenoverleg direct zal inregelen of zal afspreken, om in ieder geval ook meteen duidelijk te kunnen 

hebben hoe we daarmee om kunnen gaan. Ik heb van het Leger des Heils begrepen dat zij ruimschoots 

mensen hebben uitgenodigd, ook tussentijds steeds mensen uitnodigen om in gesprek te gaan of langs te 

komen of kopje koffie te komen drinken. En niet iedereen maakt daar gebruik van. Dus dan wordt het beeld 

van wat daar binnen gebeurt en wat daar buiten voor beeld is, dat komt niet bij elkaar. Maar ik heb goede 

hoop, ik ben altijd optimistisch en het halfvolle glas. Ik denk als we daar in blijven praten en zo'n 

omwonendenoverleg kunnen organiseren, dat we daarmee wel de beelden die er zijn kunnen verhelderen. 

 

De voorzitter: Mevrouw Çimen, D66. 

 

Mevrouw Çimen: Ja, voorzitter dank u wel. Ik hoor de welwillendheid van de wethouder, maar ik teken hier 

toch wel een beetje bezwaar tegen. Kijk er ligt een motie van voor het reces waarin wij om al deze dingen 
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hebben gevraagd, waarin bewoners hebben aangegeven: we hebben geluidsoverlast. En ondertussen, het is 

twee maanden verder, die mensen zijn al ingehuisd, en nou gaan we het hebben over een akoestisch 

onderzoek, nou gaan we het hebben over een omwonendenoverleg. Waarom kon dat niet gewoon in het 

reces? Ik snap het gewoon echt niet. Ik bedoel, ik ben blij dat we dit nu allemaal wel doen, en ik hoop dat al 

die bewoners willen meedoen en de situatie weer leefbaar proberen te houden voor mensen, maar het gaat 

toch hier ook om een voorziening die tien jaar moet gaan staan? Gaat het nou om tonnen om zo’n deur aan te 

passen? Ik ben geen bouwkundige, maar ik snap dit gewoon oprecht niet. Waar gaat dit over? 

 

De voorzitter: Mevrouw Özogul, SP. 

 

Mevrouw Özogul: Drie dingen. Volgens de inspreker was er al een deur. Dus als u dat mee wil nemen in dat 

technisch onderzoek. Ik had ook gevraagd over het afbouwen van die 24-uurs voorziening. En een tweede of 

het niet stagneert als je mensen daar weer plaatst. En of daar nog een keuze is dat mensen die al op zichzelf 

kunnen wonen niet nog eens zes maanden daar komen. 

 

De voorzitter: En ik heb nog een interruptie, of een vraag, van de heer De Lint, CDA. 

 

De heer De Lint: Ja wethouder, wilt u gespreksverslagen van gesprekken met omwonenden met ons delen? En 

mijn tweede vraag: u heeft toegezegd de ingang naar de Anijsstraat te sluiten en die naar de Venkelstraat te 

openen. Ja ik vraag me dan af, ik heb het idee dat u dat heeft toegezegd, hoe kijkt u daarop terug? 

 

Wethouder Meijs: Ja dat beeld dat kan ik natuurlijk wel alleen maar vanuit mijn eigen perspectief dan 

verhelderen. Wij zijn daar geweest. Wij hebben op de locatie gekeken. En we hebben gezien dat er een 

mogelijkheid is, maar we hebben toen ook gezegd: we moeten dat bouwkundig onderzoeken, want ik kan met 

mijn wijsheid, of onze wijsheid wel zeggen van nou het is een kwestie van een muurtje weghalen en een 

deurtje openen en het is klaar. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus dat bouwkundig onderzoek wat er 

gebeurd is om het deurtje te openen en die trap even te verleggen, dat ga ik met u delen. Ik heb niet gezegd 

dat ik het ga doen. Ik heb gezegd: er moeten mogelijkheden zijn om de overlast onderling zo beperkt mogelijk 

te hebben. Want ik snap dat donders goed als je daar slaapt of woont, dat je daar last van zou kunnen hebben, 

natuurlijk. En er is mij alles aan gelegen om dat smooth te laten verlopen. Alles. En dat is ook de boosheid die 

ik wel begrijp bij D66, want wat is er dan gebeurd? Er is echt wel iets gebeurt. Ik heb daar niet persoonlijk 

gezeten, nee dat klopt, ik was op vakantie en ik ben 19 augustus teruggekomen en ik heb me direct laten 

informeren. En toen heb ik niet direct al deze geluiden gehoord. En ik vind het van groot belang dat we daar 

daadwerkelijk met de bewoners aan tafel zitten dus dat omwonendenoverleg dat zeg ik u toe. 

 

De voorzitter: Nog even de vraag van de ... 

 

Wethouder Meijs: O ja, de doorstroming en de 24-uursbezetting. Die 24-uursbezetting heb ik afgesproken met 

u, wat ik zou doen om te kijken hoe het zou lopen. Zolang de onrust er nog is denk ik dat we dat moeten 

continueren, maar dat is wel een budgetprobleem. Dus als ik dat voor de eeuwigheid moet doen, daar heb ik 

geen geld voor. Dus ik kom bij u daarop terug op het moment dat ik het om moet zetten en moet veranderen. 

En de doorstroming, ja dat is een probleem wat we hier niet op tafel zomaar kunnen oplossen. We hebben 

een wooncrisis en we doen alles, alles, om die wooncrisis op te lossen. Maar die is niet zomaar hier, ook voor 

deze groep, niet zomaar op te lossen. Een deel zal doorstromen vrij snel en een deel zal zelf een oplossing 

moeten zoeken. Maar daar helpen wij natuurlijk bij. 
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De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Çimen, D66. 

 

Mevrouw Çimen: Ja nog één laatste vraag voorzitter. Ik heb toch ook nog een beetje om een reflectie 

gevraagd om een uitvoering van die motie. En ik vind het gewoon zo spijtig en met mij meerdere raadsleden, 

dat het zo ver moet komen dat omwonenden en inwoners van het Anton Pieckhofje zeggen: jongens dit gaat 

gebeuren, we zien het aankomen en warempel het gebeurt, en nu gaan wij met elkaar onderzoek uitvoeren. Ik 

vind het gewoon zo spijtig dat we op deze manier omgaan met Haarlemmers en ik snap dat fouten gemaakt 

kunnen worden en ik snap dat er ook wijsheid achteraf kan zijn en ik snap ook echt wel de welwillendheid van 

de wethouder hier, maar hoe beoordeelt u dit nou? Want het doet geen vertrouwen 

 

De voorzitter: Ja de wethouder heeft het antwoord al een klein beetje laten horen, maar nog even een korte 

reflectie. Nog een keer dan. 

 

Mevrouw Meijs: Ja ik wil met alle oprechtheid excuus aanbieden als je het niet sneller kunt regelen. Maar ik 

weet wel dat alle onderzoeken en dat bouwkundig onderzoek, en het inhuizen, en het smooth laten verlopen, 

dat dat direct in gang is gezet. Ik weet niet precies van het akoestisch onderzoek, volgens mij is dat nog niet 

gestart, maar misschien is dat ook al gestart. Maar we zijn zes weken verder. Ik kan niet alles in de 

snelkookpan doen. 

 

De voorzitter: We gaan verder mevrouw Meijs. Ik wil de heer Yerden nog even het woord geven. 

 

De heer Yerden: Ja dank je wel. We hebben wel gesproken over het communicatieprobleem, ,technische 

problemen. Maar ik wil ook graag van de wethouder horen of er positieve punten ... Er zijn achttien mensen 

daar verhuist. Het is een oplossing, dat is positief. Maar de communicatie en samen projecten aanpakken met 

de inwonenden, kunt u daarover iets zeggen? 

 

Wethouder Meijs: Ja volgens mij heb ik dat al meteen gezegd. 19 augustus ben ik teruggekomen en heb ik 

direct gevraagd hoe de situatie daar was. Het Leger des Heils heeft verslag gedaan aan mij, niet aan mij 

persoonlijk, maar aan mijn ambtenaren die daar wel mee bezig zijn geweest. Ik heb toen deze geluiden niet 

gehoord met oprechtheid. Ik bedoel als ik die had gehoord had ik natuurlijk 20 augustus wel andere 

maatregelen genomen. En dat is niet verwijtend bedoeld. Misschien, want dat schrijft een van de inwoners 

ook, die heeft ook welwillend gedacht van hè we moeten het even een kans geven en heeft ook niet meteen 

aan de bel getrokken. Dus misschien is er iets te lang gewacht en daarvoor mijn excuus. Natuurlijk ik vind het 

geen probleem om dat te zeggen, maar ik wil zo graag iets doen, dus vandaar die toezegging over dat 

omwonendenoverleg. Dat starten we echt direct op, dat is nodig. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Als laatste mevrouw Stroo en dan gaan we het afronden. Mevrouw Stroo, Jouw 

Haarlem. 

 

Mevrouw Stroo: Misschien kunt u in de reflectie meenemen dat u bijvoorbeeld over die deur, waarvan we op 

dat moment toen we op dat werkbezoek waren echt dachten van nou we gaan die deur gebruiken en dan 

kunnen de bewoners daar buiten zitten, dat u dan ook gereageerd naar de mensen toe: wij dachten dat het 

makkelijk was, maar het is helemaal niet makkelijk. Want ik begreep van de inspreekster dat ze dat helemaal 

niet gehoord heeft. En dan krijg je natuurlijk ook van hé ze horen me niet. 

 

De voorzitter: Ik snap u. Ik denk dat u met het bouwkundig rapport in de hand ook de omwonenden kan 
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informeren waarom het niet kan en misschien kunnen we mogelijkheden zoeken naar wat er wel kan 

eventueel. Ik wil dit nu gaan afsluiten. Dit gaat niet naar de raad.  

14.1 Afdoening toezegging: RIB toesturen met reactie op vragen inspreker (3 juni ’21) over Anton Pieckhofje 

 

De voorzitter: Er staat nog wel een toezegging ook weer bij toegevoegd. Is de afdoening akkoord bij deze? Ja? 

Ja hoor. Hij is akkoord. We kunnen deze afdoen. En ik ga nog even opnoemen. Nog niet allemaal weglopen, 

want ik heb ook nog even een mededeling zo meteen. Dus als u nog heel even wil blijven zitten. Er komt een 

toezegging omwonendenoverleg, dat gaat u direct uitvoeren. Er komt een bouwkundig rapport onze kant op. 

Een akoestisch onderzoek gaat u doen en u gaat ook het gespreksverslag toezenden van het gesprek met de 

omwonenden. 

15. Sluiting 

 

De voorzitter: Dan wil ik bij deze de vergadering gaan sluiten en ik vraag u nog heel even te blijven zitten. En 

tot de volgende vergadering voor thuis. Welterusten zo. 

 


