
Kort verslag 
Datum: raadsvergadering 23 januari 2013 

1. Vragenuur 
De vragen gesteld door de fractie PvdA n.a.v. krantenartikel over de schoolkostenregeling 
worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg. 
De vragen gesteld door de fractie GLH inzake "medicijnverstrekking aan asielzoekers" 
worden door wethouder V.d. Hoek mee terug genomen naar het college om uit te zoeken. 
Ook zal overleg worden gehouden met Stem in de Stad. 
De vragen gesteld door de fractie Haarlem Plus inzake de decembercirculaire worden 
beantwoord door wethouder Mooij. 
De vragen gesteld door OPH inzake Doorwijzingen door Haarlemse apothekers naar 
Beverwijk worden beantwoord door wethouder V.d. Hoek. 

2. Vaststelling van de agenda 
Agendapunt 7 wordt afgewaardeerd naar hamerstuk 

De aangekondigde motie vreemd zal niet worden ingediend. 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 
donderdagl9 december 2013 
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 

4. Ontslag op eigen verzoek de heer B. Nijman 
(2013/539609) 
Besluit: conform 

5. Liquidatie grondexploitatie Raaks 
(2013/445059) 
Besluit: conform 

6. Duurzaamheidsprogramma 2014 
(2013/506702) 
Besluit: conform 
De fracties GLH, CDA en PvdA geven een stemverklaring 

7. Jaarverslag 2012 en begroting 2013 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia 
(2013/437279) 
Besluit: conform 

BESPREEKPUNTEN 

8. Raadsbesluit beleidskaders Zorg voor jeugd, Awbz, participatiewet en Wmo 
(transitieplan ondersteuning Sociaal Domein) 
(2013/469125) 
Besluit: gewijzigd 
De fractie SP geeft een stemverklaring en stemt tegen. 

8.1 Eerst duidelijkheid dan kaders 
De motie ingediend door de fracties SP en SL wordt verworpen. 
De fracties SP en SL stemmen voor de motie. 
De fracties GLH, CDA, OPH, AP, FR, HP, VVD en D66 geven een stemverklaring. 



8.2 Loondump Jeugdzorg 
De motie ingediend door de fracties SP, Actiepartij wordt verworpen. 
De fracties SP , OPH en Actiepartij stemmen voor de motie. 

8.3 Marktwerking in de Jeugdzorg 
De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 
De fracties SP, OPH, Actiepartij en FR stemmen voor de motie. 
De fractie Actiepartij geeft een stemverklaring 

8.4 PGB voor mantelzorgers gaat over meer dan geld alleen' 
Note: de genoemde overwegingen komen te vervallen 
Het amendement ingediend door de fractie CDA, SP, FR,AP, OPH, HP,SL en GLH wordt 
raadsbreed aangenomen. 
De fractie PvdA geeft een stemverklaring. 

8.5 Beleidskaders Zorg voor Jeugd, AwbZ, Participatiewet en WMO 
Het amendement ingediend door de fracties PvdA, VVD en CDA wordt raadsbreed 
aangenomen. 
De fracties Actiepartij en Haarlem Plus geven een stemverklaring 

9. Aanpassing Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden e.a. 
Besluit: Gewijzigd 
(2013/421746 ) 

9.1 Amendement Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, 
commissieleden en fracties 
Het amendement ingediend door de fracties GLH, CDA, SL, Haarlem Plus en OPH wordt 
aangenomen. 
De fracties GLH, CDA, SP , D66, SL, Haarlem Plus en OPH stemmen voor het 
amendement. 

10. Ingekomen stukken 
{N.B. voorstellen voor bespreking in commissies dienen goed te worden gemotiveerd!) 

Op verzoek van de PvdA zal de brief inzake Ripperda planontwikkeling: focus op bouwroute 
worden geagendeerd in de commissie Ontwikkeling. 



Ouderen Partij Haarlem 

Amendement 'PGB voor mantelzorgers gaat over meer dan geld alleen' 

De raad bijeen op 23 januari 2014, sprekend over de beleidskaders Zorg voor 
jeugd, Awbz, participatiewet en Wmo (transitieplan specialistische ondersteuning 
Sociaal Domein), 

Constaterende dat: 

-Besluitpunt 2.B behelst dat: "de toekenning van een persoonsgebonden 
budget wordt, naast de wettelijke beperkingen, alleen toegekend aan 
mantelzorgers als dit aantoonbaar tot effectievere en goedkopere 
ondersteuning leidt dan andere ondersteuning die vanuit de Wmo 
gefinancierd wordt." 

u 

Overwegende dat: 

-De keuze voor mantelzorg boven zorg in natura^cloorgaans Ingegevenji 
op basis van kwalitatieve overwegingen, zqats grotere continuïteit, 

OXJÖ'^V1^ -Het PGB-tetlef voor Hulp bij het Hui^ibuden (€ 18,- per uur) raéds lage 
^ Sy—J _J ligt dan h^i uurtarief voor zorg In nafura (categorie 1 € 21,18); / 

-Nietduldelljk is hoe een IndMduele mantelzorger moejkaantonej/dat de 
geleverde ondersteunlnoeffectlever én goedkoper is/dan andere 

idersteunlng die vanuitde Wmo gefinancierd wordt. 

/ 

Besluit: 

-Besluitpunt 2.B te doen vervallen 
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Amendement Beleidskaders Zorg voor Jeugd, Awbz, Participatiewet en WMO 

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 23 januari 2014, 

Besluit het raadsbesluit als volgt aan te passen: 

Toevoegen op pagina 12 laatste zin van de eerste alinea : 
'waar nodig wordt in de uitvoering maatwerk geleverd' 

Besluit de beleidskeuzenota participatiewet Haarlem en Zandvoort als volgt aan te 
passen: 

• Toevoegen op pagina 11 hoofdstuk 3.3 , 4e bolletje: 
'we maken geen onderscheid tussen de verschillende doelgroepen, 
maar leveren maatwerk in de uitvoering' 

PvdA W D CDA 



föf)\ GROENLINKS 
HAARLE M ^ Sociaa 

lokaa 
Amendement Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden 
en fracties 

De gemeenteraad Haarlem in vergadering bijeen op 23 januari 2014, sprekend over de ' 
Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties' 

Constaterende dat 
• genoemde verordening 'raadsleden, huisgenoten van raadsleden en familieleden van 

raadsleden' wil uitsluiten als fractie assistent. 

Overwegende dat 
• Partijen en fracties heel goed zelf in staat zijn grenzen met betrekking tot het 

aanstellen van fractieassistenten te hanteren; 
• Misbruik ten allen tijde voorkomen en bestreden moet worden, waartoe periodiek al 

accountantscontroles plaatsvinden; 
• Het een groot goed is om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen; 
• Het in deze tijd steeds moeilijker wordt om geschikte personen te vinden die voor de 

gemeenteraad aan de slag willen en kunnen gaan; 
• Er in deze raadsperiode zich geen gevallen hebben voorgedaan, die in strijd zouden 

zijn met de voorgestelde wijziging; 

Besluit: 
• Genoemde formulering te wijzigen in 'raadsleden uitsluiten als fractie assistent' 

en gaat over tot de orde van de dag. 


