
 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering: donderdag 30 oktober 2014 

 

 
1  Vragenuur 

De mondelinge vragen van de SP over het artikel in Het Parool worden beantwoord 
door burgemeester Schneiders. 

      

 

2  Vaststellen van de agenda 
Verzoek tot interpellatie VVD. 
Aan het verzoek tot interpellatie wordt voldaan.  Het interpellatie debat heeft 
plaatsgevonden. 
Op verzoek van Trots wordt agendapunt 6 opgewaardeerd tot hamerstuk met 
stemverklaring. 
Op verzoek van CU wordt agendapunt 8 opgewaardeerd naar bespreekpunt.  
Vragen n.a.v. agendapunt 12  worden tijdens begrotingsbehandeling  gesteld door de 
fractie SP.  
Als leden van de commissie geloofsbrieven t.b.v. de benoeming van mevrouw 
Annemieke Kok als schaduwraadslid voor de OPH worden benoemd: heer Van den 
Raadt (Sander), heer Gun  (Burhan), heer El Aichi (Mostapha).   

    

 
3  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 2 oktober 2014 

De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

 
4  Benoeming als schaduwraadslid voor mevrouw De Leeuw (OPH)  van mevrouw Kok  

De benoeming van mevrouw Kok heeft plaatsgevonden.  
 

 
5  Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive en handhaving (9) 

Besluit: conform 
 

 

6  Derde wijzigingsverordening belastingen 2014 
(2014/280932) 
Besluit: conform 
Fractie Trots stemt tegen het voorstel. 

 

 
7  Toewijzing zendtijd lokale omroep 

(2014/216991) 
Besluit: conform 

 

 

8  Verordening Participatieraad gemeente Haarlem (6) 
Dit agendapunt wordt aangehouden omdat overleg dient plaats te vinden met de  
participatieraad . 
 

 
8.1 1 Amendement Verordening Participatieraad -  Voorzitter ook Haarlemmer 

Het amendement  wordt niet in stemming gebracht.  
 

 
8.2  Amendement  Verordening Participatieraad - Adviesrecht gemeenteraad 

Het amendement wordt niet in stemming gebracht. 
 

 
9  Kredietaanvraag Quick win Prins Bernhardlaan 

(2014/311940) 
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Besluit: conform  
De fractie GLH geeft een stemverklaring. 

 

 

10  Beleid omtrent benoeming wethouders 
(2014/362661) 
Besluit: conform  
De fracties GLH, D66, PvdA, VVD, OPH en SP geven een stemverklaring. 

 

 

11  Begroting Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)  
(2014/336067) 
Besluit: conform  
De fractie PvdA geeft een stemverklaring  

 

 
12  Bodembeleidskader Haarlem 

(2014/307156) 
Besluit: conform  

 

 

13  Wijziging algemene commissieverordening art. 5 lid 1b schaduwraadsleden 
(Initiatiefvoorstel  Christenunie) 
(2014/148720) 
Besluit: conform. De fracties VVD, D66 en CDA stemmen tegen het voorstel. 
De fracties CU, PvdA, VVD, GLH, Trots en D66 geven een stemverklaring 

    

 

14  Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte 
(2014/340726) 
De fracties Trots, OPH, CU  en SP geven een stemverklaring. De fracties Trots, OPH, CU, 
SP en VVD stemmen tegen dit voorstel. 
 

 

14.1 .
1 
Amendement Kwaliteit voor de wegen in de wijk 
De motie ingediend door de fracties SP, Trots, OPH en CU wordt verworpen 
De fracties SP, Trots, OPH, AP en CU stemmen voor de motie 
De fracties VVD, CDA en GLH geven een stemverklaring. 

    

 

14.2  Motie Bezuinigingen op Onderhoud is een keuze. Een slechte keuze 
Motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 
De fractie VVD stemt voor het amendement. 
De fracties PvdA en CU geven een stemverklaring 

 

 

15  Verordeningen sociaal domein 
(2014/334665)  
Besluit: gewijzigd. 
 

 

15.1  Motie Sociaal Domein Regionale ombudsfunctie 
De motie ingediend door de fracties  GLH,  PvdA , D66, CU en  VVD wordt aangenomen. 
De fracties CDA,  AP,  Trots, OPH en SP stemmen tegen de motie. 
De fracties PvdA,  AP en Trots geven een stemverklaring 
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16  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Haarlem (1) 

Besluit: conform 
 

 

16.1  Amendement Verordening WMO -  Mediation 
Het amendement ingediend door de fracties CU en Trots wordt verworpen. 
De fracties CU, OPH en Trots stemmen voor het amendement. 
 

 

16.2  Amendement Verordening WMO - PGB uit naaste omgeving verdient gelijke 
waardering -2 
Het amendement ingediend door de fracties CU, Trots,  AP en SP wordt verworpen. 
De fracties CU, SP, Trots,  AP en OPH stemmen voor het amendement. 
 

 

16.3  Amendement Verordening WMO - PGB soms meer adequaat -2 
Het amendement ingediend door de fracties CU, Trots  AP en SP wordt verworpen. 
De fracties CU, SP , Trots, AP en OPH stemmen voor het amendement. 
De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

       

 

17  Verordening Jeugdhulp (2) 
Besluit: gewijzigd met in achtneming van aangenomen amendementen en motie 
PvdA geeft stemverklaring 
 

 

17.1  Amendement Verordening WMO - PGB uit naaste omgeving verdient gelijke 
waardering -2 
Het amendement ingediend door de fracties CU, Trots, AP  en SP wordt verworpen. 
De fracties CU, SP , Trots, AP en OPH stemmen voor het amendement. 
 

 

17.2  Amendement Verordening Jeugdhulp PGB soms meer adequaat 
Het amendement ingediend door de fracties CU, Trots  AP en SP wordt verworpen.. 
De fracties fracties CU, SP , Trots, AP en OPH stemmen voor het amendement. 
 

 

17.3  Amendement Gesprek over risico overbelasting  
Het amendement ingediend door de fracties CU, Trots, OPH en SP wordt aangenomen 
De fractie VVD stemt tegen  het amendement. 
 

 

17.4  Amendement Verordening Jeugdhulp –Familiegroepsplan-2 
Het amendement wordt niet in stemming gebracht.  Wordt aangehouden tot ‘veeg’ 
nota begin volgend jaar. 
 

 

17.5  Ook pleegouders toegang geven tot jeugdhulpvoorzieningen 
Het amenDe motie ingediend door de fracties PvdA, VVD, SP, AP, OPH, D66, CDA en CU wordt 

raadsbreed aangenomen 
 

 

17.6  Amendement  Verordening Jeugdhulp bescherming persoonlijke levenssfeer 
Het amendement ingediend door de fracties SP en  VVD wordt raadsbreed  
aangenomen 
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17.7  Motie Verordening Jeugdhulp vermindering administratieve lastendruk 
Het amenHet amendement ingediend door de fracties SP, PvdA, AP, Trots, OPH en VVD wordt 

aangenomen. 

 

 

17.8  Amendement Verordening jeugdhulp Opvoeden doe je niet alleen 
Het amendement ingediend door de fractie D66 en CU wordt aangenomen. 
De fracties D66 , SP, GLH, Trots, CU, CDA en PvdA  stemmen voor het amendement. 
 

 

 

18  Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ (4) 
Besluit: conform/gewijzigd 
Stemverklaring: PvdA, CU 
 

 

18.1  Amendement Afstemmingsverordening liever maatwerk dan een botte bijl 
Het amendement ingediend door de fracties SP, CU, OPH, PvdA en AP wordt 
aangenomen 
De fractie VVD stemt tegen het amendement. 
De fractie D66 geeft een stemverklaring 
 

 
18.2  Amendement Afstemmingsverordening ondersteuning mantelzorgers 

Na toezeggingen door de wethouder wordt amendement ingetrokken. 
 

 
18.3  Amendement Impact verhuisplicht vereist zeer zorgvuldig afwegingskader 

Het amendement ingediend door de fractie PvdA, SP, OPH, CU, D66, VVD, AP  wordt 
raadsbreed aangenomen. 

 

 
19  Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (5) 

Besluit: gewijzigd 
 

 

19.1  Amendement Tegenprestatie doelmatigere inzet duur en omvang 
Het amendement ingediend door de fracties VVD, Trots wordt verworpen. 
De fracties VVD en Trots stemmen voor het amendement. 
De fracties PvdA, AP,GLH en D66 geven een stemverklaring 
 

 

19.2  Amendement Toeleiding tot werk kan ook met tegenprestatie 
Het amendement ingediend door de fracties CU, D66, VVD wordt aangenomen. 
De fracties PvdA, VVD, CDA, Trots, OPH, CU en D66 stemmen voor het amendement. 
De fracties PvdA, AP, SP en GLH geven een stemverklaring 
 

 

19.3  Amendement Tegenprestatie gedurende het hele jaar 
Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 
De fracties CU,  Trots en VVD stemmen voor het amendement. 
De fracties PvdA, AP en GLH geven een stemverklaring 

 

 
20  Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (6) 

Besluit: Conform 
Fractie PvdA geeft stemverklaring 
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21  Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Haarlem (8) 

Besluit: conform/gewijzigd 
 

 

21.1  Amendement Verordening Inkomenstoeslag Indexering 
Het amendement ingediend door de fracties CU, SP en AP  wordt ingetrokken.  
De wethouder geeft aan dat indexering wel zal worden opgenomen. 
 

 

21.2  Amendement Verordening Inkomenstoeslag Armoedebestrijding 
(Minimagelden volledig benutten: doelgroep inkomenstoeslag verbreden) 
 Het amendement ingediend door de fracties PvdA, CU, AP, GLH, SP, CDA, OPH en Trots 
wordt aangenomen. 
De fractie VVD stemt tegen het amendement. 
De fractie D66 geeft een stemverklaring 
 

 

21.3  Amendement Verordening Inkomenstoeslag Verhoging toetsingsinkomen tot 110% 
Het amendement ingediend door de fracties CU en AP wordt verworpen. 
De fracties CU, AP en SP stemmen voor het amendement. 
De fractie PvdA geeft een stemverklaring   

    

 
22  Uitwerking beheer- en onderhoudscontracten  

(2014/266824) 
 

 
22.1  Motie Spaar het personeel Spaarnelanden versie 2 

Motie ingediend door de fracties SP wordt ingetrokken na toezeggingen wethouder 
Sikkema. 

    

 

23  Herstellen Buitenrustbruggen  
(2013/375078) 
Besluit: conform  
De fractie OPH stemt tegen het voorstel. 
Wethouder Sikkema laat in de eerstkomende commissie Beheer weten wanneer de 
nota met daarin de volledige dekking te verwachten is.  

    

 
24.1  Motie Gemeenschappelijke Regelingen een plakje  eenheidsworst 

Deze motie zal door de fractie Trots worden ingediend bij de begrotingsbehandeling.  
 

 25  Te agenderen stukken van Lijst Ingekomen Stukken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Agendering van/op verzoek van: 

Fractie GLH  

Duinpolderweg; volgebouwd staat netjes (2014/353145)  

Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS); verzoek oplossen zoekprobleem (2014/353029) 

Fractie CDA 

Beantwoording vragen ex art.38 RVO  Raadsfractie CDA, de heer Van Driel, inzake 

precario(2014/354400)  
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Fractie VVD 

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de VVD inzake de Verdolven Landen 

(2014/357547)  

Beantwoording art. 38 RvO vragen VVD fractie inzake precario voor innemen openbare 

grond (2014/352928)   

Fractie CU 

Beantwoording ex art 38 Christen Unie over financiering, beheer en onderhoud 

zelfstandige speeltuinen  (2014/361002) Magdalenaklooster; reactie op voornemen voor 

daklozenopvang (2014/377668) 

Fractie OPH 

Fietsparkeernota (2014/390560)  Prioriteit onderhoudswerken Haarlem (2014/377891)  

Fractie SP 

Zomervaart; Dura Vermeer; Verzoek om in detail in te gaan op grieven en afgeven 

verklaringhoe dit heeft kunnen gebeuren (2014/387181) 

Noodbrug Peltenburg terrein; verzoek reactie iz gang van zaken vergunningaanvraag 

(2014/385956) 

Connexxionterrein ; voorstel inzake variant 2C met museum (2014/371945) 

Jeugdzorg; Brandbrief/checklist transitierijpheid Jeugdwet/Zienswijze (2014/371856) 

 



GROENLINKS 
HAARLEM 

P V D A | V 
MOTIE REGIONALE OMBUDSFUNCTIE SOCIAAL DOMEIN 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, 

Constaterende dat: 
- de klachtenafhandeling op sociaal domein na de transities in handen zal zijn van de 

aanbieders van de zorg 
Er bij de raad bezorgdheid bestaat over de overzichtelijkheid van deze vorm van 
klachtenregistratie voor de opdracht gevende gemeenten 
De uitvoering van de zorgtaken in sommige gevallen een gedeelde verantwoordelijke 
zorg is van de samenwerkende gemeenten 
Er door de raad middels de motie Onafhankelijke Ombudsfunctie Sociaal Domein in 
juni 2014 de wens is uitgesproken om te komen tot een onafhankelijke 
ombudsfunctie op gemeentelijk niveau 

Concluderende dat: 
Er door de gemeenten zorg gedragen moet worden voor een laagdrempelige vorm 
van klachtenregistratie en afhandeling voor de kwetsbare burgers 
dit uit efficiency- en kostenoverweging, het beste gezamenlijk opgepakt kan worden 
door de gemeenten die al op sociaal domein met elkaar samenwerken. Een 
(regionale) ombudsfunctie bij uitstek een instrument is waarbij inzichtelijk wordt 
gemaakt waar de knelpunten liggen waar vervolgens proactief op geacteerd kan 
worden 

Draagt het college op om: 
- In overleg met de samenwerkende IJmond en Zuid-Kennemerland gemeenten 

uiterlijk op 1 januari 2015 een eerste verkenning te hebben gedaan naar het instellen 
van een onafhankelijke regionale sociale ombudsfunctie binnen IJmond en Zuid-
Kennemerland en daarvan een terugkoppeling te geven aan de raad. De 
ombudsfunctie is een laagdrempelige voorziening waar iedereen die voorzieningen 
van de gemeente of haar partners ontvangt, of professionals die hierbij betrokken 
zijn, meldingen of signalen kan inbrengen over eventuele misstanden in het sociaal 
domein of suggesties ter verbetering kan doen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



ChristenUnie 

OPHaarlem SP. TROTS 
Haarlem 

Ouderen Partij H*aflem 

AMENDEMENT Gesprek over risico overbelasting 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 30 oktober 2014, 

gelezen de voorgestelde verordening jeugdhulp (versie 11 september 2014) 

overwegende dat: 
- artikel 8.1.1 lid 4 van de Jeugdwet stelt dat bij verordening kan worden 

bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een 
persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van 
een persoon die behoort tot het sociale netwerk. 

- het voorgestelde artikel 7 lid 4 b. van de verordening de voorwaarde stelt dat 
deze persoon heeft aangegeven dat de zorg aan de belanghebbende voor 
hem niet tot overbelasting leidt 

- er geen reden is dit te eisen van deze zorgverlener terwijl dit van andere 
zorgverleners niet wordt gevraagd 

- niemand van te voren kan uitsluiten of zorgverlening tot overbelasting leidt 
- de gemeentelijke zorg bij toekenning van PGB op dit punt niet verder mag 

gaan dan met mensen spreken over het risico van overbelasting 

besluit 

de verordening als volgt te wijzigen: 

1. In artikel 7 lid 4 vervalt onderdeel b 

2. In artikel 7 wordt een lid toegevoegd luidende: 
"5. Indien de jeugdhulp wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale 
netwerk draagt de gemeente er zorg voor dat voor de toewijzing van de PGB met 
deze persoon wordt gekeken naar het risico op overbelasting" 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie Trots Haarlem 

der van den Raadt 



P V D A ^ S P voor Haarlem 

17-T 
OPHaarlem 

Ouderen Parti) Haarlem 

D66 

CDA 
k ChristenUnie 

Motie 
Ook pleegouders toegang geven tot jeugdhulpvoorzienlngen 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, gehoord de beraadslaging 
over de verordening Jeugdhulp 

Constaterende dat: 
• Pleegouders de dagelijkse zorg hebben voor pleegkinderen op grond van de voorziening 

pleegzorg die is geregeld in de verordening. 
• Daarbij het ook heel denkbaar en logisch is dat zij gebruik maken van andere voorzieningen 

(basishulp en specialistische voorzieningen) die de verordening jeugdhulp biedt. 
• Feit is dat er steeds meer wordt gepoogd om kinderen onder te brengen bij het eigen netwerk, en 

dat dat een ander type pleegzorg is dan de formele pleegzorg. 

Overwegende dat: 
• Bij de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1 op blz. 7 t.a.v.de begripsbepaling staat: 

In de verordening gebruiken we de begrippen jeugdige en ouder overeenkomstig de 
Jeugdwet. Indien mogelijk aangeduid algemeen als 'jeugdigen en ouders' en specifiek veelal als 
'de jeugdige of zijn ouders'. Gebruik van 'of impliceert ook de betekenis 'en'. Met de aanduiding 
'de jeugdige of zijn ouders' bedoelen we dus: de jeugdige (van bijvoorbeeld 16 jaar of ouder) 
zelfstandig, de jeugdige met een of beide ouders (in de definitie van artikel 1 van de wet: de 
gezaghebbend ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot 
zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder) (bij een jeugdige tussen de 12 en de 
16 jaar), of de ouders. 
namens de jeugdige (bij een jeugdige jonger dan 12 jaar). 

• Dit de indruk wekt dat pleegouders geen toegang hebben tot de voorzieningen in de verordening 
jeugdhulp. 

• In de concept-verordening jeugdhulp van de gemeente Amsterdam is opgenomen dat ook 
pleegouders in aanmerking kunnen komen voor de jeugdhulpvoorzieningen in deze verordening. 

Verzoekt het college: 
• Na te gaan in hoeverre pleegouders gebruik kunnen maken van andere voorzieningen (basishulp 

en specialistische voorzieningen) die de verordening jeugdhulp biedt naast de pleegzorg. 
• Te bezien op welke wijze dit kan worden verhelderd, bijvoorbeeld middels een aanpassing van de 

verordening bij de veegnota of in de beleidsregels die nog volgen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Pvda 

ie Ramsodit 



SP. mtÖTs] OPHaarlem ChristenUnie 
Ouderen P j r t i i HMTIPI 

D66 

AMENDEMENT: Bescherming persoonlijke levenssfeer 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 30 oktober 2014, 

gelezen de voorgestelde "Verordening Jeugdhulp" (versie 11 september 2014) 

Overwegende dat: 

- Bij het verlenen van jeugdhulp het beschermen van de privacy van de jeugdigen en 
het gezin te behoeve waarvan de hulp wordt verleend zoveel mogelijk moet worden 
gewaarborgd; 

Besluit: 

de verordening als volgt te wijzigen: 

Aan de toelichting wordt onder de kop Algemeen de volgende tekst toegevoegd: 

"Bij de uitvoering van de jeugdhulp zal de persoonlijke levenssfeer van jeugdigen en 
het gezin te behoeve waarvan de hulp wordt verleend zoveel mogelijk worden 
gewaarborgd. De uitvoeringsorganisatie en de CJG organisatie worden daartoe 
ingericht met als uitgangspunt dat dossiers of onderdelen hiervan alleen voor het 
doeleinde gebruikt worden waarvoor ze zijn opgesteld. Dit is het verminderen van 
problematiek ondersteund door direct betrokken professionals. De inhoudelijke 
dossiers blijven bij de uitvoerende organisaties. 

Inhoudelijke informatie wordt in beginsel alleen uitgewisseld (tussen bij het gezin 
betrokken professionals) met toestemming van het gezin, tenzij omwille van de 
veiligheid van het kind dit niet mogelijk of gewenst is, zoals vastgelegd in het verdrag 
van de rechten van het kind en de Jeugdwet. In de verwijsindex zal de inhoud van de 
dossiers dan ook niet worden gedeeld.. 

Daarnaast respecteert de gemeente het beroepsgeheim waartoe de hulpverleners in 
de jeugdzorg zich hebben verplicht. Alleen in het geval dat de veiligheid van het kind 
in gevaar is, zijn de hulpverleners niet aan het beroepsgeheim gehouden. 

Tot slot spreekt het vanzelf dat de bestaande wet- en regelgeving op het terrein van 
de privacy door de gemeente zal worden gerespecteerd." 

h en gaat over tot de orde van de dag. 



SP. JjjL OPHaarlem 

PVDA 
voor Haa r l em 

Motie: Vermindering administratieve lastendruk 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 30 oktober 2014, 

gelezen de voorgestelde "Verordening Jeugdhulp" (versie 11 september 2014) 

Overwegende dat: 

- bij het verlenen van jeugdhulp de administratieve lastendruk voor de 
hulpverleners waar mogelijk dient te worden verlaagd zodat er meer geld en 
tijd vrijkomt voor het verlenen van de zorg; 

- het verlenen van jeugdhulp nu op verschillende wijzen wordt gefinancierd, 
namelijk door middel van subsidiëring, het zorgkantoor of door de 
zorgverzekeraars; 

met name de administratieve lastendruk opgelegd door de zorgverzekeraars 
relatief hoog Is doordat gewerkt wordt met een declaratiesysteem op basis van 
diagnose behandel combinaties; 

Geeft het college de opdracht om: 

in overleg met de betrokken te onderzoeken in hoeverre de administratieve 
lastendruk voor de hulpverleners in de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2016 kan 
worden verlaagd en daarover voor 1 juli 2015 aan de gemeenteraad verslag te doen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

\f\ro 



D66 
Amendement "Opvoeden doe je niet alleen" 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, 

besluit de verordening jeugdhulp als volgt te wijzigen: 

'overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en 

toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de 

verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien en jeugdigen allereerst bij de ouders en de 

jeugdige zelf ligt, etc etc' 

Te vervangen door: 

'overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en  

toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, dat het doel van de Jeugdwet het versterken  

van de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin  

en sociale omgeving is, 

waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien en 

jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt etc etc' 

Toelichting: 

Het doel van de Jeugdwet is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en 

effectiever te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de 

jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale 

omgeving. 

- Een belangrijk doel van de drie decentralisaties is verantwoordelijkheden meer terug worden 

gelegd in de maatschappij. 

In het coalitie akkoord staat dat het stadsbestuur positief staat tegenover ontwikkelingen 

waarin inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen ook als het gaat om omzien naar 

familie, buren, vrienden wanneer zorg nodig is. 

Het opvoeden van een kind een complexe taak is waarbij een bekend Afrikaanse gezegde "it 

takes a village to raise a child" duidelijk maakt dat een kind niet geïsoleerd door de ouders 

alleen wordt opgeveegd, maar dat een kind onderdeel is van een sociaal systeem met familie, 

de buurt, school, vrienden en vriendinnen etc. 

Het van belang is dat het signaal van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor 

opgroeien van kinderen ook in de verordening tot uiting komt via de toevoeging van 

"versterken van diens gezin én sociale omgeving". 



SP. 
6.i 

ChristenUnie OPHaarlem 
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AMENDEMENT: liever maatwerk dan een botte bijl 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 30 oktober 2014, 

gelezen de voorgestelde "Afstemmingsverordening Participatiewet,IOAW,IOAZ" 
(versie 10 september 2014) 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 30 oktober 2014, 

gelezen de voorgestelde "Afstemmingsverordening Participatiewet,IOAW,IOAZ" 
(versie 10 september 2014) 

Overwegende dat: 

het college af kan zien van het toepassen van een maatregel indien elke vorm 
van verwijtbaarheid ontbreekt of indien het daarvoor dringende redenen 
aanwezig acht; 

- het college de hoogte van een maatregel ook kan verlagen bij verminderde 
verwijtbaarheid of bij het aanwezig zijn van dringende redenen; 

- het zeer wenselijk is dat bij het opleggen van een maatregel maatwerk wordt 
geleverd omdat de omstandigheden waaronder en de mate waarin de 
verplichtingen Participatiewet niet zijn nagekomen per geval zullen verschillen; 

- bij zeer ernstige overtredingen van de inlichtingverplichting aangifte kan 
worden gedaan van een strafbaar feit; 

- het boetebesluit socialezekerheidswetten in artikel 2 het college opdraagt om 
bij verminderde verwijtbaarheid de boete te verlagen; 

Besluit: 

de verordening als volgt te wijzigen: 

Aan het gestelde in artikel 2 lid 2 wordt de zin toegevoegd: 



"Het colleq^erlaagt de hoogte van een op te leggen maatregel bij verminderde 
verwijtbaarheid of indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn." 

Artikel 10 als volgt wordt gewijzigd: 

Bij lid 2 gaat het woord "maximaal" vooraf aan de onder sub a, b en c genoemde 
percentages van de bijstandsnorm. 

Bij lid 3 wordt "verdubbeld" gewijzigd in "ten hoogste verdubbeld" 

en gaat over tot de orde van de dag. 

V. 
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Act iepar t i j 

voor Haariem 

AMENDEMENT Impact verhuisplicht vereist zeer zorgvuldig afwegingskader 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 30 oktober 2014, 
gelezen de voorgestelde Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW. IOAZ (versie 10 september 
2014) 

constaterende dat: 
• Artikel 18 lid 4 van de Participatiewet het college verplicht de bijstand in ieder geval te verlagen als de 

belanghebbende verplichtingen niet nakomt, waaronder het bereid zijn om te verhuizen naar een 
andere gemeente (onderdeel e van lid 4). Dit is overgenomen in artikel 17 van de 
afstemmingsverordening. 

• Het opleggen van een verhuisplicht volgens de wetgever een ultimum remedium is; 
• De verhuisplicht een zeer ingrijpende maatregel is met verstrekkende financiële gevolgen vanwege de 

noodzaak om andere huisvesting te vinden. 
• De afweging bij het opleggen van de verhuisplicht een verantwoordelijkheid van het college is. 
• Zorgvuldigheid bij deze afweging niet mag ontbreken in de verordening. 

overwegende dat: 
• In het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer van 16 december 2013 door meerdere politieke 

partijen aandacht is gevraagd voor de verplichting tot verhuizen indien dat noodzakelijk is voor het 
naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerd arbeid. Er 
ontstond de indruk dat voor wat betreft de verhuisplicht, het college nu zo ongeveer altijd en aan 
iedere bijstandsgerechtigde voor iedere parttime baan een verhuisplicht zou kunnen opleggen. 

• Als gevolg van het wetgevingsoverleg in artikel 18 van de participatiewet, een aanvullend lid is 
opgenomen waarin staat dat het college een op te leggen maatregel of een opgelegde maatregel 
afstemt op de omstandigheden van de belanghebbende, en dat hier ook het gezin onder moet worden 
verstaan. 

besluit: 

de verordening te wijzigen door de in de artikelsgewijze toelichting een passage toe te voegen luidende: 

Artikel 17 
Ten aanzien van de verhuisplicht zullen allereerst de mogelijkheden van de lokale en regionale 
arbeidsmarkten volledig worden onderzocht. Voor het vaststellen van de verwijtbaarheid zullen de 
specifieke omstandigheden van het geval zorgvuldig worden gewogen. Bij de besluitvorming hierover 
wordt onder andere rekening gehouden met: 
1. de duur van de werkloosheid; 
2. de belangen van het gezin (artikel 18 lid 12 van de participatiewet); 
3. de mogelijke (ontwrichtende) gevolgen voor het sociaal netwerk; 
4. de tijdelijkheid van de arbeid (waaronder de proeftijd), alsmede de reële kansen om aansluitend een 

vaste aanstelling of andere arbeid te krijgen; 
5. de aard van de arbeid; 
6. de zorgtaken en mantelzorgverplichtingen van de betrokkene; 
7. de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huisvesting en de verhuiskosten. 
en gaat over tot de orde van de dag 

Of* 
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AMENDEMENT Toeleiding tot werk kan ook met tegenprestatie 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 30 oktober 2014, 

gelezen de voorgestelde verordening tegenprestatie Participatiewet (versie 10 
september 2014) 

overwegende dat: 
- Werkzaamheden voor de tegenprestatie naar hun aard niet direct zullen 

hoeven toe te leiden tot de arbeidsmarkt blijkens de memorie van toelichting 
op de Participatiewet 

- In de verordening in artikel 2 lid 1 onder a werkzaamheden die naar hun aard 
gericht zijn op toeleiding tot de arbeidsmarkt volledig worden uitgesloten van 
de tegenprestatie 

- Toeleiding tot de arbeidsmarkt een mooi bij-resultaat van de tegenprestatie 
kan zijn en er geen onnodige belemmeringen hiervoor moeten worden 
opgeworpen; 

besluit: 

in de verordening tegenprestatie Haarlem in artikel 2 lid 1 onderdeel a te schrappen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Trots Haarle/ ChrfétenUnie 

Fi^nk Visser Anne-Floor Dekker„Anne Sterenberg Sajider van den Raadt 

Raadt 
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SP. Haarlem 
amendement 

Minimagelden volledig benutten: doelgroep inkomenstoeslag verbreden 

De gemeenteraad van Haariem, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, gehoord de beraadslaging 
over de Participatiewet, 

Constaterende dat: 
• In het coalitieakkoord staat dat het college de meest kwetsbare mensen in onze samenleving wil 

ontzien. De minimagelden daarom volledig moeten worden benut voor deze doelgroep. 
• Er veel Haarlemmers zijn die rond moeten komen van een inkomen van minder dan 110% van de 

bijstandsnorm en hierdoor in armoede leven. Dat zijn in Haarlem: 
> 3.400 huishoudens met een WWB/WIJ uitkering. 
> 4808 mensen een Haarlem Pas. 
> 1289 gezinnen. 
> Haarlemmers die werken maar met moeite de eindjes aan elkaar knopen, zoals zelfstandigen of 

mensen die via uitzendbureaus werken steeds tijdelijk werk hebben voor een korte periode. 

Overwegende dat: 
• In de omliggende gemeenten, zoals Heemstede, Zandvoort en Amsterdam de 110% norm reeds 

wordt gehanteerd. 
• Ook de Participatieraad heeft geadviseerd de norm te verhogen naar 110%. 
• Het budget voor de minimaregelingen een aantal jaren achtereen niet wordt benut, in 2013 was dat 340.000 

euro en in 2014 is dat 300.000 euro. Het streven van het college is in 2015 de inzet van maatregelen te 
verhogen van 61% (bereik in 2014) naar 70%. Dan resteert er circa 30% van het budget. Dit is circa 230.000 
euro1. 

• Vanuit de rijksoverheid voor de komende jaren geld beschikbaar is gesteld voor het direct bestrijden van 
armoede. 

• De regels voor de toekenning van de inkomenstoeslag door de participatiewet veranderen. Dit heeft 
als gevolg dat het college bij de beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op 
inkomensverbetering' rekening moet houden met de omstandigheden van de persoon. Daartoe 
worden gerekend (artikel 36 lid 2): de krachten en bekwaamheden van de persoon, en de 
inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. 

• De bovengenoemde beoordeling resulteert in een afgewogen maar ook terughoudende toekenning 
van de inkomenstoeslag dan voorheen het geval was. 

Besluit: 
Als beslispunt bij de besluitvorming over de verordening inkomenstoeslag op te nemen: 
• De inkomenstoeslag is ook mogelijk voor Haarlemmers met een inkomen tussen de 100% en 110% 

van de bijstand. Dit wordt gefinancierd vanuit de jaarlijkse onderbesteding van de begrote middelen 
voor minimaregelingen en eventuele inzet van een deel van de armoedegelden. 

• Hiervoor is vanaf 2015 een aanvullende regeling van toepassing. Voor 1 januari 2015 komt een 
voorstel voor deze regeling. 

• De financiering van deze aanvullende regeling wordt gerealiseerd door inzet van de structurele 
onderuitputting vanaf 2015 van de minimagelden zijnde jaarlijks circa 230.000 euro Daarnaast 
wordt jaarlijks een bedrag van 70.000 euro gereserveerd vanuit de armoedegelden in 2016, 2017 
en 2018. 

• De volledige besteding van minimagelden wordt vastgelegd in 

En gaat over tot de orde van de dag. 

\Jrtie Ramsodit 

1 in 2014 is er 300.000 onderuitputting: 39% is niet besteed (BRON BERAP). Totale budget was dus 769.231 .Inzet college is besteding van 70% 
van de minimagelden in 2015. Dan resteert er 30% van 769.231. Dat is dan 230.769 dus circa 230.000 euro. 
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