
 
 
 

Geacht raadslid, commissielid, 
U heeft aangegeven een ter kennisname gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een 
vergadering. Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt 
u gevraagd onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de 
griffier van de betreffende commissie. Dit formulier wordt op het Bestuurlijk Informatiesysteem 
geplaatst. 

 

In te vullen door de griffie: 
 

Commissie Datum Email adres commissiegriffier 

Samenleving (een nader bepaalde datum 
in een volgende commissie 
Beheer) In te vullen door de 
griffie 

mserrao@haarlem.nl 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

Besteding extra gelden december circulaire 2021 ter versterking gemeentelijke dienstverlening  

Indieners Thessa van der Windt & Robin Zwemmer 

Portefeuillehouder  

In te vullen door raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

In de decembercirculaire 2021 is extra geld vrijgekomen voor gemeenten om de gemeentelijke 
dienstverlening te versterken. Aanleiding voor deze extra middelen is de landelijke 
kindertoeslagaffaire. De middelen zijn bedoeld om te voorkomen dat inwoners tussen wal en schip 
terechtkomen in de systeemwereld van de overheid. 
 
Het college is van plan om in 2022 een onderzoek te starten met als doel een vervolgaanpak voor 
de periode na 2022 op te stellen.  

 

Doel van de bespreking 

D66 vindt het belangrijk dat de uitkomsten van dit onderzoek en het (eventueel aangepaste) plan 
van aanpak met de commissie Samenleving wordt besproken, zodat de gemeenteraad kan 
beoordelen of de kwetsbare bewoners daadwerkelijk worden geholpen. Het gaat dus om een 
agendering op termijn! 
 

Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

1. Kan de commissie de uitkomsten van het onderzoek volgen? 
2. Lost het plan van aanpak de gesignaleerde problemen daadwerkelijk op? 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

 
1. De uitkomsten van het onderzoek zsm de commissie te delen; 
2. Een plan van aanpak te maken, waarmee tijdig hulp en ondersteuning wordt geboden aan 

bewoners die in de systeemwereld van de overheid in brede zin vast (dreigen te) lopen. 

 


