
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Samenleving 23 maart 2023 

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

1.4 2023/44694 Informatienota Monitoring en verantwoording Gewoon in 
de Wijk 

Raadslid/commissielid Arwen Scholten, Jouw Haarlem  

Portefeuillehouder Mevr. Van Loenen  

 

Motivatie van agendering  

In het Onderwijsgesprek, in de brandbrief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme aan de 
participatieraad en de ingezonden brief (bij Raadsaam 21) over de overgang naar VanHier, en 
tevens in gesprekken met cliënten en hulpverleners, zijn serieuze zorgen te horen over de 
continuïteit van passende zorg voor cliënten, zowel volwassenen als jongeren.  
 
De NVA en cliënten en mantelzorgers maken zich zorgen om “wisseling van begeleiders, 
wegvloeien van professionals, en de beschikbaarheid van professionals in het herschikte 
zorglandschap”. 
 
In het onderwijsgesprek ging het onder meer over de beperking van de keuzevrijheid van ouders, 
die (min of meer) gedwongen worden de zorg in één van de 4 consortia af te nemen, ook als er bij 
een ander consortium beter passende zorg zit. Daarnaast is er het signaal dat de zorg nog steeds 
niet is opgestart, omdat de consortia intern nog aan het zoeken zijn naar wie wat doet. Het aantal 
thuiszitters (leerlingen die niet naar school gaan/durven) is verdubbeld, en ook dat is een 
belangrijk en niet te negeren signaal dat de hulp voor deze groep vastloopt. 

 

Doel van de bespreking 

Bespreken waar het vastloopt en bezien wat er nodig is om de passende zorg te leveren en de 
continuïteit te bieden die nodig is. 
 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Mee te denken over en kennis te nemen van de gesignaleerde problemen om zo het 
transitieproces voor kwetsbare burgers te kunnen volgen. 

Geacht raadslid, commissielid, 
U wilt komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om een ter kennisname stuk te 
bespreken in een volgende commissievergadering.  
Onderstaand formulier graag uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende vergadering ingevuld 
mailen aan griffiebureau@haarlem.nl  incl. c.c. aan de betreffende commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 

mailto:griffiebureau@haarlem.nl


 
 
 
 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Te onderzoeken wat de problemen zijn en wat er nodig is om de zorg op gang te helpen en de 
commissie daarover te informeren. 
 

 


