
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 29 oktober 2015 

 

1.  Vragenuur 

- De  mondelinge vragen van SP over Stationsplein worden beantwoord door 

wethouder Sikkema 

 

- De mondelinge vragen van AP over horecagelegenheden worden beantwoord door 

burgemeester Schneiders en wethouder Van Spijk. 

 

- 

 

 

* 

De mondelinge vragen SP over de Blijf groep worden deels mondeling beantwoord door 

wethouder V.d Hoek en zullen  deels schriftelijk worden beantwoord. Tevens komt de 

wethouder terug op het onderwerp in de commissie. De fractie VVD stelt voor het onderwerp 

te agenderen voor de volgende commissie.  

- De  mondelinge vragen van Trots over:  

Stationsplein worden beantwoord door wethouder Sikkema. 

COA en hongerstaking worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

Urgentiebeleid toewijzen woningen worden beantwoord door wethouder Langenacker 
 

2.  Vaststellen van de agenda 

Agendapunt Pijlslaan wordt opgewaardeerd naar bespreekpunt op verzoek van de 

fractie Actiepartij. 

Er wordt door wethouder Van Spijk een mededeling gedaan over Spaarnelanden. 

 

3.  Bekrachtigen/opheffen Geheimhouding 

Er is deze vergadering geen voorstel te doen ten behoeve van het bekrachtigen of 

opheffen van geheimhouding op enig document. 

 

4.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 1 oktober 2015 

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

 

5.  Tweede wijzigingsverordening belastingen 2015 

Besluit: conform 

 

6.  Differentiëren tarieven gemeentelijke begraafplaatsen 

Besluit: conform 

  

7.  Bestemmingsplan Pijlslaan e.o. 

Besluit: conform  

De fracties VVD, AP, OPH en HvH stemmen tegen het voorstel. 

 

7.1 

 

 

 

* 

Amendement  Gewild Westelijk (Betaalbare) Woon-werkwijk 

Het amendement ingediend door de Actiepartij wordt  verworpen 

De fracties  VVD, AP, OPH en HvH stemmen voor het amendement 

Wethouder Van Spijk geeft aan terug te komen op het onderwerp Cobraspen.  
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8.  Initiatiefvoorstel Pilot Vermindering administratieve lastendruk vrijgevestigden 

Besluit: conform 

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

 

9 

 

 

 

 

* 

1. Ontslag voorzitter Adviescommissie voor bezwaarschriften en lid 

Klachtendcommissie Inspraak,  

2. Benoeming voorzitter Adviescommissie voor bezwaarschriften en lid 

Klachtencommissie Inspraak  (gewijzigd raadsstuk na cie. behandeling) 

Besluit: conform 

 

De fractie GLH vraagt naar de toezegging door burgemeester Schneiders bij de 

behandeling in de commissie. De burgemeester zegt nogmaals toe een notitie te sturen 

naar de cie. Bestuur. 

 

10 RKC onderzoek Wachttijden in de schulddienstverlening 

 

10.1 Motie van Trots “Schuldaanpak via Saneringskrediet” 

De motie ingediend door de fractie Trots wordt ingetrokken 

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

 

10.2 Motie Schuldhulp zonder drempels en dichte deuren 

De motie ingediend door de fracties PvdA, OPH, CU, D66, AP, CDA en SP wordt 

aangenomen. 

De fracties VVD en HvH stemmen tegen de motie. 

De fractie Trots geeft een stemverklaring 

 

10.3 Motie Schuldhulp: een deur met een rechtvaardige portier 

Het amendement ingediend door de fractie VVD wordt aangenomen  

De fracties VVD, CDA, Trots, OPH, HvH, SP en D66 stemmen voor de motie 

De fracties  PvdA en GLH geven een stemverklaring 

 

 Wethouder Langenacker geeft aan dat veel van de in de commissiebehandeling naar 

voren gekomen aspecten zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd in de praktische 

uitvoering. 

 

Wethouder Langenacker zegt toe nogmaals te kijken naar de inhoud van de motie van 

Trots “Schuldaanpak via Saneringskrediet”. Er dient wel een betere onderbouwing te 

komen. De fractie SP verzoekt de wethouder ook te kijken naar de diensten die 

afgenomen kunnen worden van de Kredietbank.  

 

11 Moties vreemd aan de orde van de dag 

  

Aangekondigd: motie vreemd Land in Zicht  wordt niet ingediend. Daarentegen 

verzoekt de heer Boer (VVD) de wethouder contact op te nemen met de bewoners.  

De wethouder geeft aan dit te doen indien de consequenties van de plannen duidelijk 

zijn. De heer Boer dringt aan op eerder contact. 
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11.1 

 

 

* 

 

Motie Openstellen elektronische weg Referendumverordening Haarlem   

De motie ingediend door de fractie Trots  wordt ingetrokken. 

 

Burgemeester Schneiders stelt bespreking van dit onderwerp voor in de commissie  

Bestuur op basis van een nog op te stellen notitie die ook voorgelegd wordt aan de 

VNG en dan kan aanpassingen verordening volgen. 

 

11.2 Motie Tijdelijke Vaartpark voor de Amsterdamse Buurt 

De motie ingediend door de fracties CU, GLH en D66 wordt ingetrokken na 

toezegging wethouder dat onderdelen motie zijn meegenomen in het onderzoek 

 

11.3 Motie Meldpunt Bezorgd (Cu trekt de Initiatiefnota BUUV in) 

De motie ingediend door de fractie Cu, CDA enD66 wordt aangenomen 

De fracties  CU, CDA , D66, AP , GLH, SP, OPH, Trots, PvdA  stemmen voor de 

motie. 

De fracties VVD, GLH, SP, HvH, OPH, Trots en PvdA geven een stemverklaring 

 

11.4 Motie Stationsplein als keerpunt 

De motie ingediend door de fractie  VVD wordt  aangenomen/verworpen 

De fracties VVD, AP, TROTS, HvH en SP stemmen voor de motie 

De fracties AP , SP , TROTS en D66 geven een stemverklaring 

 

11.5 

 

 

 

* 

Motie Hoekkavel Pim Mulier 

De motie ingediend door de fracties HvH, Trots en SP  wordt verworpen 

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

 

Afgesproken wordt het delegatie- en mandaatbesluit te bespreken. 

 

 

12 Agendering van ingekomen stukken 

 

Op verzoek van de fractie VVD het WOB verzoek Tuin van Jonker van de heer 

Straesser te bespreken in de commissie (2015/393694). 

 

Op verzoek van de fractie GLH het RKC rapport Kwaliteit openbaar Groen te 

bespreken in de commissie (2015/237317) 

 

 

 



10.2-
P V D A 0 Pft a a. r^ l7 1 Christenunie 
• • ^ ^ ^ ^ Ouderen Partij Haariem 

D66 
Schuldhulp 

zonder drempels en dichte deuren 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 29 oktober 2015 over schuldhulp, 

constaterende dat, 
Wanneer je de eindjes niet aan elkaar kunt knopen en de schulden zich opstapelen, van 
bestaanszekerheid geen sprake meer is. Je bent aan het overleven, elke dag weer. Hulp vragen 
en vinden is dan moeilijk. 
Diverse betrokken ambtenaren, professionals en vrijwilligers aan de slag zijn om schuldhulp te 
bieden. Het rapport van de RKC wijst op een aantal hoge drempels en dichte deuren bij 
schuldhulp. Daar kunnen we van leren. 
Op 15 oktober 2015 in de commissie samenleving een notitie van PvdA, SP en CDA is besproken 
met diverse voorstellen om hoge drempels en dichte deuren te voorkomen. 
Ook tijdens de bijeenkomst schuldhulp en multi-problematiek op 12 oktober 2015 een aantal 
suggesties is gedaan o.b.v. wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis in diverse gemeenten. 
Zo wordt er in 60 gemeenten gewerkt met Mesis1 (zie bijlage). 

overwegende dat, 
Het noodzakelijk is dichte deuren te voorkomen. De brede toegankelijkheid van schuldhulp moet 
de gemeente waarborgen zodat geen doelgroepen worden uitgesloten van hulp door bijv. 
toelatingscriteria. 
Digitale aanmelding een hoge drempel kan zijn voor schuldhulp. 
Inzicht in schuldproblemen resulteert in gerichte schuldhulp. Mesis als screeningsinstrument 
inzicht geeft in motivatie, vaardigheden, gedrag en omgevingsfactoren. 
Sociale wijkteams heel vaak contacten hebben met Haarlemmers waar (stapeling van) schulden 
speelt. Het daarom noodzakelijk is dat sociale wijkteams de kennis hebben om effectieve eerste 
hulp te bieden bij schulden, zoals het berekenen van de beslagvrije voet. 

verzoekt het college: 
In de nieuwe nota schuldhulp de volgende onderdelen op te nemen en uit te werken; 
1. De versterking van de kennis binnen de sociale wijkteams op het gebied van schuldhulp voor 

effectieve eerste hulp. 
Een inventarisatie van de mogelijkheden van Mesis voor gerichte en effectieve schuldhulp. 
De werkwijze waardoor wordt voorkomen dat Haarlemmers geen toegang hebben tot 
schuldhulp. Waaronder: 
a) Ondersteuning van de aanmelding wanneer Haarlemmers dat niet digitaal kunnen. 

Een professioneel voorportaal om uitval en wachttijd bij schuldhulp tegen te gaan. 
De toegang tot de intake niet uitsluitend via Humanitas/Kontext te laten verlopen zodat ook 
anderen, professionals, het dossier voor het intakegesprek kunnen aanleveren. 
Het tijdig in beeld krijgen en hulp bieden aan Haarlemmers die niet door de intake 
schuldhulp komen om verdere stapeling van problemen te voorkomen. 

Een verkenning (variantenstudie) van de toelatingscriteria/uitsluitingsgronden waarin zowel de 
praktische, juridische, financiële implicaties als de maatschappelijke kosten en baten van de 
verschillende mogelijkheden worden toegelicht. 
Duidelijke streefdoelen te formuleren ten aanzien van maximale percentages uitval bij intake, 
stabilisatie- en schuldregelingstrajecten. Het bereiken van deze streefdoelen te evalueren. 

De eventuele financiële gevolgen van deze onderdelen te bekostigen uit het budget dat 
beschikbaar is voor dejmplementatie van^tej^ieuwe nota schuldhulp. 

2. 
3. 

b) 
c) 

d) 

4. 

5. 

1 Mesis© is ontwikkeld met publieke financieringen tegérrkostprijs door t^Jrfieenten te gebruikén. Zie www. 
gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/Schuldhulpverlening /2012-10-29/Eindrapport-Mesis.Ddf; 





10.3 

Motie Schuldhulp: Een deur met een rechtvaardige portier 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 29 oktober 2015 over schuldhulp. 

Constaterende dat 

De RKC in haar onderzoek schulddienstverlening (2015/402097) onder het voorstel aan de 
raad in punt 1 de raad adviseert om "Opnieuw te valideren wat het politieke draagvlak is en 
de lange-termijn effecten voor de huidige toelatingscriteria" en aangeeft dat de raad het 
college kan vragen om dit mee te nemen in de evaluatie schuldhulpverlening welke dit jaar is 
gepland. 

Overwegende dat 

Het college in haar reactie op het onderzoek aangeeft dat het in de raad vastgestelde 
meerjarenbeleidsplan 'Op eigen benen' (2012/81280) waarin deze toelatingscriteria zijn 
opgenomen momenteel worden geactualiseerd en in het eerste kwartaal van 2016 aan de 
raad wordt aangeboden. 

Verzoekt het college 

In het geactualiseerde meerjarenbeleidsplan een variantenstudie op te nemen van 
toelatingscriteria en uitsluitingsgronden die toegepast kunnen worden. 

Waarbij wij het college tevens verzoeken om zich te verdiepen in de diverse criteria die door 
verschillende gemeenten worden gehanteerd. Omdat deze criteria niet altijd 'zwart-wit' zijn 
verzoeken wij het college daarbij tevens aandacht te besteden aan de praktische, juridische 
en financiële implicaties zodat wij bij de behandeling van de nota o.b.v. verschillende 
invalshoeken onze nieuwe objectieve criteria vast kunnen stellen. De maatschappelijke 
kosten en baten van deze opties horen daar uiteraard ook onderdeel van uit te maken. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Anne Sterenberg 





Bijlage bij motie schuldhulp zonder drempels en dichte deuren. Raadsvergadering 29 oktober 2015. 

Verslag sessie schulden en multi-problematiek 
12 oktober 2015 

Opgesteld door H.M van der Stel (fractie assistent PvdA) 

Deelnemers: raadsleden gemeente Haarlem (commissie Samenleving), de wethouder en de ambtenaren op dit 
onderwerp en professionals die in hun werk Haarlemmers met schulden en multi-problemen spreken. 

Aanleiding 
De PvdA en SP hebben met andere partijen het initiatief genomen voor een Quick Scan over de wachttijden in 
de schulddienstverlening. Dit rapport biedt mogelijkheden voor een gerichtere en effectievere aanpak bij 
schuldhulp. Hierover is ook een notitie opgesteld die op 15 oktober in de cie samenleving is besproken, 
(zie https://gemeentebestuur.haarlem.n1/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/15-oktober/20:00 
punt 7). 

Aanleiding voor de bijeenkomst op 12 oktober was een gesprek met bewindvoerder Arnout Kroezen over het 
in beeld krijgen van zowel de specifieke problemen als de zelfredzaamheid van Haarlemmers met schulden. Dit 
is een combinatie die zorgt voor een aanpak die werkt. Tijdens de bijeenkomst op 12 oktober hebben de heer 
Kroezen en lector dr. Roeland van Geuns een toelichting gegeven op hun ervaringen. Daarbij is ook de Mesis 
Methode aan bod gekomen. Veel andere gemeenten werken al met dit screeningsinstrument om gerichter en 
effectiever schuldhulp te verlenen. 

Introductie door Arnout Kroezen, bewindvoerder 
Arnout vertelt de doelgroep (voor schulddienstverlening) soms niet in staat is om zichzelf (digitaal) aan te 
melden voor schuldhulp. Redenen hiervoor zijn onder andere een verstandelijk beperking, de taal niet machtig 
zijn, analfabetisme, digibetisme, geen pc thuis et cetera. 

De aanmeldprocedure via internet is soms problematisch, deze is moeilijk vindbaar op de gemeentelijke site. 
Daarnaast is de website nog niet optimaal, m.b.t. foutmeldingen (inmiddels is dit deels opgelost). Ook is een 
betere bekendheid wenselijk. 

Ongeveer 30% van de mensen die zich aanmelden voor schuldhulp, zijn langdurig niet in staat hun financiën 
zelf te beheren. Ze hebben dus ondersteuning nodig (bijv. budgetbeheer of bewindvoering). De andere 70% 
zou (zonder schulden) het wel weer zelf moeten kunnen redden, soms na tijdelijke ondersteuning (bijv. een 
budgetcursus). 

Ervaringen in andere gemeenten: 

• Het sociale wijkteam is het eerste aanspreekpunt en inventariseert (situatie in Zaanstad). Een expert start 
vervolgens met de schuldhulp. Echter: er is veel minder financiële expertise in een wijkteam aanwezig, 
daardoor dreigt standaardisering i.p.v. maatwerk. Zo wordt de doelgroep van de regelingen grotendeels 
niet bereikt. 

• In sommige steden wordt gewerkt met een krediet i.p.v. een schuldbemiddelingsregeling, zoals in Haarlem 
het geval is. Drie jaar lang zijn er screenings en tussentijdse herberekeningen. Het betreft een eenmalig 
krediet, daarmee kunnen de schulden direct worden afgelost en is er minder inspanning voor de gemeente. 

• Inzet van vrijwilligers: deze weten soms niet precies van de hoed en de rand, dat kan wel soms 250 euro 
per maand meer kosten voor iemand. 

• Weinig gemeenten doen aan fundamentele nazorg. 



Suggestie: doe zelf eens een schijnverzoek om te ervaren waar het eventueel spaak loopt. 

Presentatie door lector Roeland van Geuns 
Het screeningsinstrument Mesis gaat over gedrag. Het gedrag is ingewikkeld om te veranderen. Effecten van 
armoede op het gedrag van mensen staan goed beschreven in het boek Schaarste 
(http://www.mavenpublishing.nl/boeken/schaarste). 

Het is belangrijk om goed te onderzoeken welke dienstverlening past bij welke situatie: 40% van de mensen 
heeft onvoldoende buffer. 

Over wie gaat het? 
Vaak is er geen eigenaarschap over de oplossingen. Het lukt meestal niet om de schulden zelfstandig af te 
lossen, daar is hulp bij nodig. Hulpverleners gaan op zoek naar bereidheid om zaken op te geven aan de 
uitgavenkant, gedurende de schuldhulpregeling. 

Er is veel spraken van schaamte: mensen melden zich vaak pas als zij al 2-5 jaar lang in de schulden zitten. 

Belang gedrag & motivatie 
Traditionele SDV: Geen maatwerk, veel recidive. Ook is er weinig aandacht voor gedragsverandering. 
Nieuwe aanpak: Roeland benadrukt het belang te kijken naar het ontstaan van schulden, naar de 

omstandigheden en het gedrag. Hij adviseer niet meer alleen naar de technische kant 
kijken, maar ook of iemand de regeling vol kan houden. 

Mesis 
- Het traject van Mesis gaat als volgt: er is een aanmelding, daarna een Mesis-screening en vervolgens voeren 

de aanmelder en de hulpverlener een screeningsgesprek over de uitkomsten van de screening. De screeing 
vind plaats aan de hand van een vragenlijst. 
Mesis schept een beeld/profiel van de persoon en de situatie. Dat is een inschatting, maar er is meestal wel 
veel herkenning bij de cliënt. 

Vraag: Wat als de schuldenaar niet gemotiveerd is? 
> De stap naar de gemeente is gezet, zelfs als hij/zij 'gestuurd' is. Iedereen is ergens voor te motiveren. 

Demotivatie wordt bijvoorbeeld gekwalificeerd door geen papieren mee te nemen naar een afspraak. 
Maar mensen in de schulden kan je niet te zwaar belasten. 

Doel Mesis: 
Bij de start van een traject worden onderliggende kenmerken aan het voetlicht gebracht, ter ondersteuning bij 
het gesprek tussen professional en burger. Dit is bij de voorbereiding van een gedragsverandering van groot 
belang. De uitkomst is een zelfrapportage, waarin cliënten zich herkennen (valide beeld). 

De vragenlijst van Mesis is 'hertaald' naar begrijpelijk Nederlands (a2bl-niveau). Vrijwilligers kunnen 
ondersteunen bij het invullen. Analfabeten en mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn kunnen het 
instrument niet zelf invullen. (20-25% kan de vragenlijst niet zelf invullen). 

15-20% kan naar aanleiding van de uitkomsten direct de schuldregeling in. De overige 80-85% heeft eerst 
andere behoeften, zoals gedragsverandering of flankerend beleid m.b.t. bijvoorbeeld het technische financiële 
verhaal. 

In Nijmegen wordt de schuldenproblematiek aan gehaald voor werktoeleiding. 
Almere: doorverwijzing naar maatschappelijk werk. Daarna nog eens screening met Mesis en 'vaak zie je 
een ander mens voor je'. 
Limburg: screening met beschermingsbewind of het is voldoende om te coachen en budgetbeheersing te 
bieden, zonder tussenkomst van de rechter. 
Ongeveer 60 gemeenten maken gebruik van Meis. 



Uitkomsten: er is vaak vooraf bekendheid over een alternatief begeleidingstraject om perspectief te geven 
aan de cliënt. Er komt een gespreksagenda uit, de professional gaat vanuit eigen expertise het gesprek aan 
en kan afhankelijk van het flankerend beleid maatwerk bieden of bij zwaardere problematiek (dakloosheid, 
verslaving) via een lauwe overdracht doorverwijzen naar specifiekere hulpverlening. 

Het instrument bevat geen concrete vraag over extra hulpverlening; dat is aan de hulpverlener die het 
gesprek voert. Wel wordt er gevraagd of de cliënt reeds hulp krijgt. Er wordt gefocust op feitelijkheden. 
Het type vragen is via de Mesis-site te bekijken. 
Het instrument wordt voortdurend doorontwikkeld. 

Vragen: 
> Is het instrument ook geschikt voor andere disciplines dan schulddienstverlening en dus breder 

inzetbaar voor een sociaal wijkteam? Het type inzet is afhankelijk van de bredere organisatie in de 
gemeente: brede of smalle poort. (Almere heeft een smalle poort, Amsterdam een brede, daar kunnen 
zowel maatschappelijk werkers als SJD-ers het gesprek goed voeren over gedrag, in Amsterdam is er 
geen recidive-uitsluiting, zoals in Haarlem). 

> Een voorspellende waarde heeft het instrument niet, in de schulden raken kan iedereen overkomen. 
Het instrument meet wat het zegt te meten volgens het Nibud. De groep wordt voorgesorteerd, dat gaat 
via een relatief snel proces. De groep die in eerste instantie niet geschikt is voor schuldhulp kan eerst 
een traject via het maatschappelijk werk volgen en daarna sneller het proces door. 

> Inzet van vri jwil l igers vergt een goede afstemming tussen vri jwil l igers en professionals. Soms wordt er 
teveel van een vri jwi l l iger gevraagd of doet hij zelf meer dan afgesproken, dat is soms (onbedoeld) in 
het nadeel van de een cliënt. 

> Haarlemse situatie: er is een verplichte budgetcursus en een competentiescan. 

De aanwezigen zijn geïnteresseerd in een vervolg raadsmarkt over de Haarlemse situatie en het 
armoedevraagstuk. 





-̂3 
ChristenUnie D66 

MOTIE Meldpunt bezorgd 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 oktober 2015, 

Constaterende dat: 
• Op de gemeentelijke website prominent de functie "melding" staat maar dat hierbij 

alleen meldingen kunnen worden gedaan in het fysieke domein; 
• De taken van de gemeente in het sociale domein sterk zijn uitgebreid; 
• Sociaal wijkteams samen met de professionele zorgorganisaties een belangrijke 

signaleringsfunctie in de buurt hebben voor mensen met een zorgbehoefte; 
• Burgers daarbij ondersteunend kunnen zijn als extra oren en ogen in de buurt; 
• Voor burgers op de gemeentelijke website een platform ontbreekt om meldingen te 

doen als zij bezorgd zijn over buurtbewoners; 
• Enkele gemeenten in Haaglanden al enige tijd een "meldpunt bezorgd" hebben1 waar 

mensen een melding kunnen doen van mensen die op het eerste gezicht geen hulp 
vragen maar dat wel nodig hebben op het gebied van psychiatrie, verslaving, sociaal 
isolement, vervuiling of overlast; 

Verzoekt het college 
Een "meldpunt bezorgd" in te stellen op de gemeentelijke website waarbij meldingen worden 
geregistreerd en behandeld door bijvoorbeeld de sociaal wijkteams, 

over tot de orde van de 

Visser 
ChristenUnie 

Pascal Spijkerman 
D66 

Raadt 
CDA 

1 http://www.delft.nl/lnwoners/Zorq en welzijn/Jeugd en gezin/Bent u bezorgd/Meldpunt Bezorgd 
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