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Beantwoording vragen van de heer Vrugt inzake subsidies en

verantwoordingen SoZaWe-gelden
Aan de Raad der gemeente Haarlem
Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de
vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op
8 oktober 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer J. Vrugt het door het
college gegeven antwoord.
De burgemeester,
mr. B.B. Schneiders
Onderstaand art. 38 vragen van Axielijst aan het college van b&w:
Haarlem, 25 september 2007
Aan het college van B&W te Haarlem,
Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO
Geacht college,
Er bereiken de Axielijst geluiden dat er problemen zouden zijn op de
afdeling sociale zaken van de gemeente Haarlem. Er lijken behoorlijke
achterstanden te zijn bij de uitbetaling van subsidiegelden.
Prestatieplannen van stichtingen worden niet bekeken. Sommige organisaties
hebben de afgelopen twee jaar geen enkele reactie ontvangen op hun verplicht
te schrijven prestatieplan. Er zou sprake zijn van te hoge interne werkdruk
en (re)organisatieproblemen binnen de ambtelijke organisatie. Daarnaast is
het voor velen haast onmogelijk om de juiste persoon op de afdeling te
spreken te krijgen.
Vandaar de volgende vragen:
1: Klopt het dat er binnen de ambtelijke organisatie van de afdeling sociale
zaken van de gemeente Haarlem problemen zijn? Wat zijn dit voor problemen?
2: Zijn er inderdaad achterstanden met het uitbetalen van subsidiegelden?
3: Hoe gaat de afdeling sociale zaken om met prestatieplannen van
organisaties? Is hier een protocol voor?
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4: Waarom zijn de ambtenaren van sociale zaken slecht bereikbaar?
5: Wordt er op dit moment gewerkt aan een oplossing? En zo ja, hoe gaat dat
in zijn werk?
Alvast vriendelijk bedankt voor het beantwoorden van deze vragen.
Vriendelijke groet,
Sjaak Vrugt, Pieter Krop en Mara van Limbeek
Axielijst
Jur Visser
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Aan de heer J. Vrugt
lid van de gemeenteraad
Kerkhofstraat 31 zw
2011 BK Haarlem
Onderwerp:
Beantwoording vragen inzake

Uw brief van:
25 september 2007

subsidies en verantwoordingen
SoZaWe-gelden
Geachte heer Vrugt,
Krachtens artikel 38 reglement van orde van de gemeenteraad Haarlem heeft u
vragen gesteld over subsidies en verantwoordingen SoZaWe-gelden. Met deze brief
geven wij antwoord op uw vragen.
1. Klopt het dat er binnen de ambtelijke organisatie van de afdeling Sociale Zaken
van de gemeente Haarlem problemen zijn? Wat zijn dit voor problemen?
Antwoord
De signalen zoals u schetst in uw brief met vragen herkennen wij niet.
2. Zijn er inderdaad achterstanden met het uitbetalen van subsidiegelden?
Antwoord
De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt nauwelijks met subsidies. Zij
werkt met privaatrechtelijke contracten, vrijwel uitsluitend op het gebied van het
inkopen van re-integratiediensten. Er is geen enkele sprake van achterstanden.
3. Hoe gaat de afdeling sociale zaken om met prestatieplannen van organisaties?
Is hier een protocol voor?
Antwoord
De contracten die de afdeling sluit komen tot stand op basis van (Europese)
aanbesteding. Er wordt niet gewerkt met prestatieplannen.
4. Waarom zijn de ambtenaren van sociale zaken slecht bereikbaar?
Antwoord
Wij delen uw mening niet. Medewerkers van de afdeling Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zijn rechtstreeks te bereiken tijdens de dagelijkse telefonische
spreekuren. Daarnaast zijn zij te bereiken via het algemene nummer van de
afdeling.
5. Wordt er op dit moment gewerkt aan een oplossing? En zo ja, hoe gaat dat in
zijn werk?
Antwoord
Gelet op bovenstaande antwoorden, is deze vraag niet aan de orde.
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het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering
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de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

