
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 22 januari 2015 

 

1.  Vragenuur 
De vragen van de fractie AP over Fort Benoorden Spaarndam worden beantwoord door 

wethouder Sikkema. 

De vragen van de fractie Hart voor Haarlem over subsidie 'voor ontmoetingen tussen mensen 

met -verschillende leefstijlen'  worden beantwoord door wethouder V.d. Hoek. 

De vragen van de fractie SP over thuiszorg c.q. huishoudelijke hulp worden beantwoord door 

wethouder V.d. Hoek. 

De vragen van de fractie VVD over Stationsplein  worden beantwoord door wethouder 

Sikkema. 

De vragen van de fractie  CU over de brand onder de  Schoterbrug worden beantwoord door 

burgemeester Schneiders. 

De vragen van de fractie D66 over de rol van gemeenten in de aanpak van radicalen worden 

beantwoord door burgemeester Schneiders. 

2.  Vaststellen van de agenda 

De aangekondigde moties vreemd worden na de reguliere stukken behandeld. 

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 18 december 2014 
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

 

4.  Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie 2015 cao wijzigingen  

Besluit: conform 

 

5.  Benoeming van de leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften  
Besluit: conform 

De fracties SP en PvdA geeft een stemverklaring. 

 

6.  Zorgvuldigheid een zorg in de zorg (3) 

De motie ingediend door de fracties SP, AP en CU wordt verworpen  

De fracties SP, AP, OPH, HvH en CU stemmen voor de motie. 

 

7.  Huishoudelijke hulp moet het college een zorg zijn 

De motie ingediend door de fracties SP, PvdA, AP, VVD, CU en OPH wordt 

aangenomen.  

De fracties SP, PvdA, AP, VVD, CU en OPH stemmen voor de motie.  

 

8.  Motie: Viva! Fratsen  

De motie ingediend door de fracties SP, AP wordt verworpen 

De fracties SP, AP, VVD, HvH, CU en OPH stemmen voor de motie. 

De fracties VVD, AP, GLH, HvH, CU, SP, PvdA en D66 geven een stemverklaring 

 

9.  Gelijke monniken gelijke kappen 

De ingediende motie door de fractie SP , AP en CU aangenomen.  

De fracties VVD, CDA, AP, OPH, CU, SP en GLH stemmen voor de motie. 
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10.  Motie: Regie over de kosten onderhoud gepasseerd station? 

De ingediende motie door de fracties SP, VVD, OPH en CU wordt verworpen  

De fracties SP, VVD, OPH, CU, AP,  HvH stemmen voor de motie. 

De fracties AP, HvH, D66, PvdA en GLH geven een stemverklaring 

Wethouder Sikkema herhaalt haar toezegging gedaan in de commissie, dat na een 

ervaringsperiode tot einde van het jaar, dit onderwerp zal worden geëvalueerd. 

  

11.  Motie Minimale investering, Maximaal bereik: Ook voor ISP 

De motie ingediend door de fracties SP, AP, OPH en CU wordt verworpen  

De fracties D66 en PvdA geven een stemverklaring 

De fracties SP, AP, OPH, GLH en CU stemmen voor de motie.  

 

12.  Motie Meer subsidie voor bereikbaarheid Haarlem Noord  

De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fractie CU stemt voor de motie. 

De fracties VVD, PvdA, SP en GLH geven een stemverklaring  

  

13.  Motie Oudeweg ook financieel optimaliseren. 

De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen  

De fractie CU stemt voor de motie. 

De fractie VVD geeft  een stemverklaring 

 

14 Motie Minimale investering, maximaal Bereik 

De motie ingediend door de fracties GLH, SP, OPH en AP wordt aangehouden tot na 

de terugkoppeling van het gesprek met de organisatie door wethouder Langenacker. 

 

Wethouder Langenacker geeft aan bereid te zijn nogmaals in gesprek te gaan met de 

organisatie PMO. De organisatie ISP valt niet binnen de doelstellingen  

 

15 Motie Huisvesting Vluchtelingen met een Status 

Motie ingediend door fracties D66, CU, GLH, CDA en OPH wordt ingetrokken na  

de toezegging van wethouder Langenacker de uitvoering van deze motie over te 

nemen. 

 

 

Te agenderen van de Lijst Ingekomen Stukken in de commissie Beheer: 

Op verzoek van meerdere fracties o.a. SP, OPH, AP:  

* 2015009172 Vondelweg; verzoek tot het niet verwijderen van stoplichten  



SP PVDA Haarlem 
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voor Haarlem 

Christenunie OPHaarlem 
)•.,,:-••-.• P a u l ) H dar l e m 

Motie: Huishoudelijke hulp moet het college een zorg zijn 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 22 januari 2015, 

Constaterende dat 
• In het contract met Viva het streven naar een vaste medewerker voor de cliënt is 

opgenomen; 
• Vanaf 1 januari 2015 Viva bewust en stelselmatig de vaste medewerker vervangt door 

een nieuwe medewerker; 
• Viva vanaf 1 januari 2015 zonder gedegen (voor)onderzoek het aantal uren per cliënt 

inkort en meestal halveert, waarbij het leveren van maatwerk achterwege blijft; 

Overwegende dat 
• De bepalingen van de "Offerteaanvraag Wmo 2015" onderdeel uitmaken van de 

overeenkomst die met Viva is gesloten. Volgens de Offerteaanvraag "de huishoudelijke 
ondersteuning een maatwerkvoorziening is en bij het leveren van die voorziening 
respectvol met de cliënt dient te worden omgegaan en over de te maken keuzen in 
ondersteuning met hem wordt overlegd op basis van goede informatie over de daaraan 
verbonden consequenties"; 

• Op grond van diezelfde Offerteaanvraag in overleg met de cliënt een individueel 
hulpplan dient te worden opgesteld; 

Is van mening dat 
• Viva de inspanningsverplichting niet nakomt om de cliënt zijn vaste medewerker te laten 

behouden; 
• Viva de kwaliteitseisen die de offerteaanvraag Wmo oplegt doelbewust niet nakomt; 

Draagt het college op: 

• Viva in gebreke te stellen wegens het niet nakomen van bovengenoemde contractuele 
verplichtingen; 

• Viva op te dragen om binnen 30 dagen alsnog aan die voorwaarden te voldoen; 

• Viva op te dragen om tot op het tijdstip dat in overleg met de cliënt een indtyidueel 
hulpplan is opgesteld het aantal uren voor de cliënt te handhaven op tie 
2014; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Haarlem 
ChristenUnie 

voor Haariem 

Motie: Gelijke monniken, gelijke kappen 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 22 januari 2015, 

Constaterende dat 

• leder zorgaanbieder een Individueel hulpplan opstelt aan de hand van een door 
die zorgaanbieder opgesteld vragenformulier; 

• Het zodoende voorkomt dat voor cliënten van thuiszorg, die onder gelijke 
omstandigheden verkeren, toch een verschillend aantal uren huishoudelijke 
ondersteuning krijgen toegekend; 

• Door een onvoldoende duidelijk en concreet vragenformulier die verschillen zelfs 
voorkomen bij dezelfde zorgaanbieder; 

Overwegende dat 

• Het daarom van groot belang Is dat de gemeente een eenduidig vragenformulier 
opstelt, In de toekomst te gebruiken door alle medewerkers van de 
zorgaanbieders om verschillen in het aantal vastgestelde uren bij gelijke 
omstandigheden te voorkomen; 

• In dat vragenformulier ook een indicatie wordt gegeven voor de tijd die een 
bepaalde activiteit kost, zodat een objectieve grondslag aanwezig is voor het 
aantal vast te stellen uren; 

Draagt het college op om: 

• Een vragenformulier op te stellen dat aan deze voorwaarden voldoet; 

• Alle aanbieders van huishoudelijke ondersteuning te verplichten om dat 
vragenformulier te gaan gebruiken voor het opstellen van een individueel 
hulpplan. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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