
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

4 januari 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer P.G.M. Elbers en 

mevrouw  S. Özoğul-Özen en het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

SP Haarlem  3 januari 2007 

 

fractie SP : Pieter Elbers en  Sibel Özoğul-Özen  

onderwerp:  schriftelijke vragen:  Toch aanvragen ESF steun mogelijk 

Geacht College 

Wij ontvingen zonet het volgende bericht 

  

Toch aanvragen ESF steun mogelijk 

Staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken heeft dat dinsdag 19 december  

aan de Tweede Kamer geschreven. Eerder wilde hij de toegang tot de Europese 

steun om werklozen aan een baan te helpen beperken, omdat voor Nederland tussen 

2007-2013 minder ESF-subsidie te verdelen is. 

 

Het plan van de demissionair bewindsman was om alleen de 31 grootste gemeenten 

direct toegang te geven tot de ESF-pot. De kleinere gemeenten zouden voor de 

steun om werklozen aan een baan te helpen bij het Centrum voor Werk en Inkomen 

(CWI) moeten aankloppen. Maar dat vonden CDA, PvdA en VVD oneerlijk. 

 

Voorwaarden 

Wel stelt Van Hoof voorwaarden om te voorkomen dat het ESF-loket in de 

problemen komt door te veel aanvragen, zoals vorig jaar: 

.  alleen steun mogelijk bij werkgelegenheidprojecten voor ouderen, deels 

arbeidsongeschikten in de bijstand en voor mensen die zonder uitkering thuis zitten 

. Gemeenten, CWI en UWV moeten samenwerken 

. als ondergrens voor de projectaanvragen geldt ? 100.000 

  

bron: Nieuwsbrief Sociale zekerheid 3 janurari: NOS nieuws 3 jan, 18.00 uur  

 

Naar aanleiding van bovengenoemde brief stellen wij de volgende vragen ex artikel 

38. 

1.  Heeft u al aanvragen ingediend vorig jaar, waaronder leerwerkprojecten , en zo 

ja wat is het resultaat, zo nee waarom niet  
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2. Wilt u met gezwinde spoed nieuwe aanvragen indienen voor 

werkgelegenheidsprojecten voor ouderen, arbeidsongeschikten en voor mensen die 

zonder uitkering thuis zitten . .  

3. Wilt u een afschrift van de oude en de nieuwe aanvraag  naar de raad sturen, als 

mede van de reactie van het kabinet indien beschikbaar.  

  

met vriendelijke  groet,  

Pieter Elbers en  Sibel Özoğul-Özen: SP raadsleden te Haarlem 
 

 

 

         

Aan de heer P.G.M. Elbers 

lid van de gemeenteraad 

Beveland 69 

2036 GP  Haarlem 

 

Aan mevrouw S. Özoğul-Özen 

Lid van de gemeenteraad 

Prof. Van der Scheerstraat 69 

2035 AK  Haarlem 

 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake ESF steun 4 januari 2007 

 

 

Geachte heer Elbers en mevrouw Özoğul-Özen, 

 

Met deze brief reageren wij op vragen die u heeft gesteld in uw brief d.d. 3 januari 

2007. Aanleiding voor deze vragen was de Nieuwsbrief Sociale Zekerheid
1
 d.d. 

3 januari 2007 over ESF-subsidie. 

 

1. Heeft u al aanvragen ingediend vorig jaar, waaronder leerwerkprojecten, en zo 

ja wat is het resultaat, zo nee waarom niet. 

 

Antwoord 

In de afgelopen twee jaar hebben wij geen aanvraag ingediend. In 2006 was dit 

overigens ook niet mogelijk. Gelet op de ruimte binnen het Werkdeel WWB was de 

noodzaak om ESF-subsidie aan te vragen niet aanwezig. Bovendien vonden wij de 

(administratieve) lasten niet opwegen tegen de baten. 

 

2. Wilt u met gezwinde spoed nieuwe aanvragen indienen voor 

werkgelegenheidsprojecten voor ouderen, arbeidsongeschikten en voor mensen 

die zonder thuiszitten.  
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Antwoord 

Wij zien op dit moment (nog) geen aanleiding om een aanvraag in te dienen. Het 

reïntegratiebeleid voor de komende jaren voorziet in een aanpak voor alle 

doelgroepen in het bestand
2
. Het Werkdeel WWB is toereikend om dit beleid te 

kunnen uitvoeren. Meer budget leidt niet tot meer activiteiten. Overigens zullen wij 

dit onderwerp wél agenderen voor het eerst volgende regionale ketenoverleg dat 

periodiek plaatsvindt tussen het CWI, het UWV en de regiogemeenten. Dit mede 

gelet op het feit dat bij een eventuele subsidie-aanvraag eerst afstemming op 

lokaal/regionaal niveau met de andere ketenpartners moet hebben plaatsgevonden.  

 

3. Wilt u een afschrift van de oude en de nieuwe aanvraag naar de raad sturen, 

als mede van de reactie van het kabint indien beschikbaar.  

 

Antwoord 

Indien wij als nog besluiten een aanvraag in te dienen, dan informeren wij de 

raadscommissie hierover. Desgewenst zullen wij u ook een kopie van de 

toekenningsbeschikking zenden, indien van toepassing.  

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

  

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

drs. W.J. Sleddering   mr. B.B. Schneiders  
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