
 

B&W-besluit: 

 

1. Het college gaat akkoord met de inhoud van de brief, waarmee duidelijkheid wordt gegeven over de 

laatste stand van zaken rondom de nieuwe werkwijze van bewonersondersteuning.  

2. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit 

besluit. 

3. De commissie SO ontvangt het besluit van het college ter informatie. 
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Bestuurlijke context 

 
In mei 2004 is een besluit genomen over de kaders nieuwe werkwijze bewonersondersteuning. Door de 

Commissie SO is dit besluit vrijgegeven voor inspraak. Dit besluit is besproken met de Initiatiefgroep 

Ondersteuning Wijkraden (verder IOW). De IOW is hiervoor speciaal opgericht en vertegenwoordigt 

een groot deel van de Haarlemse wijkraden. Bij deze besprekingen waren ook de welzijnsinstellingen 

aanwezig. 

 

Na de inspraak heeft de raad op 23 maart 2005 een besluit genomen over de kaders rondom de nieuwe 

werkwijze voor bewonersondersteuning. Het besluit houdt in dat kaders zijn vastgesteld om te komen 

tot een nieuwe werkwijze, het college het nieuwe beleid opstelt en uitvoert (pas uitvoeren nadat de raad 

heeft goedgekeurd) en dat het stedelijk budget voor bewonersondersteuning beschikbaar moet blijven 

voor de stad (minus de gelden die afgelopen jaren zijn ingezet voor de funderingsproblematiek). 

 

Nu moeten wij op basis van het eerder genoemde raadsbesluit tot overeenstemming komen over de 

prestatieplannen 2006. Deze plannen vormen de basis voor het verlenen van subsidie.  

 

In het verlengde hiervan verzoekt de IOW duidelijkheid te geven over de uitvoering van het raadsbesluit 

en de aangenomen motie. Zij spreken hun zorg uit over de financiële gevolgen voor 

bewonersondersteuning in 2006. Uiteindelijk is er onduidelijkheid over de te organiseren 

werkconferenties tussen bestuur en wijkraden. 

 

De bijgevoegde brief geeft antwoord op de vragen en gaat in op de verzoeken van de IOW. 

 

 



 

 

 

Geachte heer Koster, 

 

In uw brief van 12 december 2005 richt u aantal verzoeken aan de raad. U wijst in eerste instantie 

specifiek op de werking van het raadsbesluit, inclusief aangenomen motie, van 23 maart 2005 over de 

kaderstellende nota bewonersondersteuning. Daarnaast bent u het oneens met de onlangs door de sector 

SO genomen subsidiebesluiten. U vindt deze besluiten in strijd met het betreffende raadsbesluit. 

Uiteindelijk vraagt u de raad de financiële middelen voor bewonerondersteuning in 2006 veilig te 

stellen.  

 

Het raadsbesluit van 23 maart 2005 geeft duidelijkheid over de vastgestelde kaders voor de nieuwe 

werkwijze bewonersondersteuning. De raad heeft besloten dat wij binnen deze kaders het nieuwe beleid 

zullen opstellen en uitvoeren. Het uitvoeren kan alleen na goedkeuring van de raad. Bovendien vond op 

22 november 2005 de eerste werkconferentie plaats tussen bestuur, wijkraden en andere betrokkenen. 

Een verslag hiervan en een aankondiging voor een vervolgconferentie op 31 januari 2006 is naar alle 

wijkraden en betrokkenen gestuurd.   

 

De zorg die u heeft over de reeds genomen subsidiebesluiten door de sector SO is onterecht. Het is 

namelijk gebruikelijk dat de sector SO jaarlijks gesprekken voert met de welzijnsinstellingen over de 

prestatieplannen en de te verlenen subsidie. 

De sector sprak op 1 december 2005 met de welzijnsinstellingen om te komen tot een prestatieplan 

2006. Aan de hand van een projectenlijst is de gemeentelijke vraag in beeld gebracht en voorgelegd aan 

de instellingen. Op 15 december 2005 hebben de instellingen gezamenlijk hierover vergaderd. 

Inmiddels heeft een tweede gesprek tussen de gemeente en de instellingen plaatsgevonden. Samen 

hopen wij snel een prestatieplan overeen te komen.  
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Wat betreft uw laatste verzoek over de financiële middelen voor bewonersondersteuning in 2006, heeft 

de raad aangegeven dat gelden aanwezig moeten blijven voor bewonersondersteuning. Dit betekent voor 

2006 een beschikbaar resterend budget, minus de gelden die de afgelopen jaren zijn ingezet voor het 

aanpakken van de funderingsproblematiek.  

 

Wij hopen u op de hoogte te hebben gebracht over de laatste ontwikkelingen rondom het onderwerp 

nieuwe werkwijze bewonersondersteuning. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met onze medewerker van de sector SO, de heer E. van  der Schans. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

  

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. J.J.H. Pop 
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