
 

 

 

 

 

 

 

Motie Doofpot 
 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 2 april 2015, 
 
 
Constaterende dat  

 Op 16 februari 2015 de SP technische vragen heeft gesteld over de brief van 
Viva van 13 januari 2015; 
 

 In deze brief de volgende passage is opgenomen: “Wij achtten het bovendien 
niet raadzaam om de medewerkers bij hun huidige cliënt het gesprek over forse 
vermindering c.q. verandering van de hulp te laten voeren. Dat kan beter 
geschieden door een nieuwe medewerker die daarna ook wordt belast met die 
andere hulpverlening. Overigens hebben wij pas na instemming van uw 
beleidsmedewerkers daartoe definitief besloten.’’ 

 

 De SP daarom om toezending heeft gevraagd van de correspondentie die vanaf 
september 2014 tussen  beleidsmedewerkers van de gemeente Haarlem en Viva  
plaatsvond over de vaste medewerkers (artikel 9 van het contract) en tevens om 
toezending van de desbetreffende gespreksverslagen heeft verzocht; 

 Dat Viva nog steeds volhoudt instemming van de gemeente Haarlem te hebben 
gekregen om de vaste medewerker te schrappen; 

 
Overwegende dat 

 Het onbegrijpelijk is dat er geen correspondentie te vinden is, daar er 
verschillende keren in raad en commissie over is gesproken; 

 De wethouder in de raad van 27 november 2014 volgens eigen zeggen  navraag 
heeft laten doen bij Viva over de vaste medewerker en daarop de raad bij 
beantwoording van mondelinge vragen heeft geïnformeerd dat Viva de vaste 
medewerker zoveel mogelijk zou behouden; 

 Er dus sprake is van kennelijke onwil bij de wethouder om inzage te verlenen in 
deze correspondentie en verslagen; 

 Het onmogelijk is om als raad de controlerende taak uit te voeren, als er zaken 

verborgen worden gehouden; 

  
 



Draagt het college op: 
Alsnog inzage te geven in de correspondentie en gespreksverslagen tussen de 

gemeente en Viva, met betrekking tot de vaste medewerker. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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