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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 10 OKTOBER 2013 VAN 
DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 
 
Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 
De heren Aynan (PvdA), Azannay (GroenLinks), De Jong (VVD), Schouten (Sociaal Lokaal), Snoek 
(CDA), Trompetter (Actiepartij), Wiersma (CDA) en de dames Huysse (GroenLinks), Kerbert (D66), 
Langenacker (PvdA), De Leeuw (OPH), Özogul-Özen (SP) 
 
Afwezig: de dames Breed (D66) en Koper (PvdA), de heren Reeskamp (fractie Reeskamp), Rutten 
(VVD) en Stapelkamp (Haarlem Plus) 
 
Mede aanwezig: de heren Van de Manakker (voorzitter), Nieuwenburg (wethouder) en mevrouw 
Taets van Amerongen-Ingram (secretaris). De heer Boon (directeur Paswerk, bij punt 5 en bij punt 8 
mevrouw Pieterse (algemeen directeur Spaarnesant) en de heer Koole (voorzitter Spaarnesant)  
 
Verslag: de heer Timmermans (Notuleerservice Nederland) 
 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom. Hij meldt dat wethouder Van 
der Hoek niet aanwezig is, omdat er geen onderwerpen zijn geagendeerd die zijn portefeuille.  
Hij verwijst naar de brief van wethouder Nieuwenburg over het proces rond de scenariokeuze voor 
Paswerk. Het DB van Paswerk maakt op 20 november een keuze uit de scenario’s die op 6 november 
gepresenteerd worden. In Heemstede krijgt de raadscommissie tussen beide data de gelegenheid haar 
visie op de scenario’s te geven. Hij vraagt of de commissieleden voor een vergelijkbare route in 
Haarlem zijn. Dat blijkt het geval te zijn. Op een nader te bepalen moment tussen 6 en 20 november 
komt er dus een gelegenheid voor de commissie om met de wethouder van gedachten te wisselen. De 
wethouder kan dan met de commissie zijn eigen insteek bespreken en checken of de gekozen koers 
van Haarlem nog altijd gesteund wordt in de raad.   
 
2. Spreektijd voor belangstellenden 
 
Er hebben zich geen belangstellenden gemeld.  
 
3. Vaststellen agenda 
 
Op verzoek van de indieners worden de agendapunten 6 en 7 gecombineerd besproken. 
 
De heer Aynan (PvdA) stelt bij agendapunt 8 voor het besluit over het raad van toezichtmodel voor 
Spaarnesant uit te stellen tot na de bespreking van het RKC-rapport over dat onderwerp. 
 
De heer De Jong (VVD) is het daarmee eens, tenzij de wethouder kan aangeven dat uitstel dringende 
zaken in gevaar zou brengen. 
 
Wethouder Nieuwenburg stelt voor die vraag straks aan het bestuur van Spaarnesant zelf te stellen. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) zegt dat zij begrepen had dat alleen de passage in het RKC-rapport over het 
bestuursmodel bij deze bespreking betrokken zou worden, maar kan zich ook vinden in het opknippen 
van de besluitvorming. 
 
De heer Aynan (PvdA) stelt voor het vanavond tot een gedachtewisseling met het bestuur en de 
wethouder en de besluitvorming pas te doen in samenhang met de bespreking van het RKC-rapport. 
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De voorzitter stelt vast dat deze laatste route zal worden gevolgd. 
4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 
 
De heer Trompetter (Actiepartij) deelt mee dat dit zijn laatste vergadering in deze commissie is en 
dat hij daarom beide wethouders zal vragen hoe het staat met toegezegde antwoorden op zijn vragen. 
 
De heer Aynan (PvdA) kondigt een vraag aan voor wethouder Nieuwenburg, mevrouw Langenacker 
(PvdA) een voor wethouder Van der Hoek. 
  
Er zijn geen mededelingen van het college. 
 

Ter advisering aan de raad 
 

5. Ontwerpbegroting 2014 Paswerk 
 
De heer Wiersma (CDA) spreekt van een robuuste begroting die het ernaar uit laat zien dat Paswerk 
uit de malaise komt, ook al is er voor 2014 geen groei van de omzet voorzien. Hij is nier erg onder de 
indruk van de winstpercentages, als het bedrijf met al zijn divisies zichzelf wil presenteren als een echt 
bedrijf. Dan moet er meer winst gemaakt worden om tegenvallers en politieke veranderingen op te 
vangen. Het bedrijf heeft de eerste keus uit alle uitkeringsgerechtigden en heeft bovendien een 
toevloed van zzp’ers en mensen op een re-integratietraject. En moet naar zijn mening dus ook meer 
winst kunnen maken. Het CDA is blij met de toezegging in deze begroting dat Paswerk in 2014 geen 
extra bijdragen zal vragen aan de gemeenten. De CDA-fractie denkt anders dan de directeur dat de 
kosten wel degelijk te beïnvloeden zijn door te besparen op het aantal fte’s in de ambtelijke sfeer. In 
de ambtelijke sectie van het bedrijf liggen de cao-lonen immers op een hoger niveau, zo heeft hij 
opgemaakt uit de antwoorden op zijn technische vragen. Men blijkt daar immers nu al met minder 
mensen te kunnen uitkomen. Het ziekteverzuim is hoog, maar niet in vergelijking met gelijksoortige 
bedrijven elders in het land. 
  
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) zegt de directe relatie te missen met het AB via de raadsleden die 
voorheen wel in dat bestuur konden plaatsnemen. Hij vindt dat Paswerk fantastische resultaten boekt 
in deze moeilijke tijden. Hij vraagt hoe het mogelijk is geweest het werk met 10 fte minder te doen. 
Hadden die mensen niets te doen? Hij vraagt of Paswerk geen risico’s loopt, omdat Wsw’ers immers 
een intensieve begeleiding behoeven. Hij vraagt welke risico’s te verwachten zijn van de 
bezuinigingen bij Spaarnwoude op groenonderhoud. Hij vraagt of er een risico-inventarisatie gemaakt 
is. Hij is benieuwd welke maatregelen men in gedachten heeft om het hoge ziekteverzuim terug te 
dringen en welk percentage daarbij beoogd wordt. Hij is benieuwd of de algemene reserve van 6 
miljoen euro voldoende is om tegenvallers op te vangen en hoe dit zich verhoudt tot de reserve bij 
andere WSW-bedrijven. Naar de mening van zijn fractie hoeft Paswerk niet de eigen broek op te 
houden en mag het de gemeente best wel iets kosten. Zonder Paswerk zouden de kosten voor 
uitkeringen voor de gemeente immers stijgen. De passage over de politieke ontwikkelingen is volgens 
hem niet af en daardoor slecht leesbaar. Tot slot vraagt hij of het bedrijf zo onzeker is over de eigen 
prestaties dat er geld gereserveerd moet worden voor claims van opdrachtgevers.  
 
Mevrouw Kerbert (D66) complimenteert het bedrijf met de kostenbeheersing. De begroting is 
sluitend en dat is prima. Maar zij vraagt of een mogelijk tekort niet gemaskeerd wordt door al het extra 
werk dat de gemeente uitbesteedt aan Paswerk. Als er een tekort is, wil zij dat ook zo genoemd zien en 
niet gemaskeerd door een verborgen subsidie. Daar zou de raad dan een apart besluit over moeten 
nemen en daarbij afwegen of het werk wellicht elders goedkoper geleverd kan worden. Het is niet de 
taak van de gemeente de begroting van Paswerk sluitend te maken door extra werk te gunnen. Zij 
vraagt een toelichting op het verlies dat de meerjarenbegroting raamt en op de kansen die de 
dagbesteding via de AWBZ Paswerk zou bieden. Zij kijkt met spanning uit naar de discussie over de 
scenario’s voordat daarover in het DB een besluit valt. 
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Mevrouw Özogul (SP) vindt de sluitende begroting een goede prestatie. Zij vraagt waar de reductie in 
personeel heeft plaatsgevonden en onderstreept het belang van voldoende begeleiding van de 
Wsw’ers. Het baart haar zorgen dat in deze crisistijd veel contracten van mensen die aan het werk 
waren, niet verlengd worden en zij vindt het goed dat Paswerk daar extra aandacht aan geeft. Zij vindt 
dat de gemeente verantwoordelijk moet zijn als bij de komst van de Participatiewet in 2015 tekorten 
optreden in het Wsw-deel van het bedrijf. De andere delen vindt zij ook prima, maar die vallen niet 
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
 
De heer Trompetter (Actiepartij) vindt het mooi dat men een sluitende begroting heeft weten te 
maken. Hij is benieuwd wat de fte-reductie betekent voor de caseload van de begeleiders. In het 
toekomstperspectief ziet hij een verdringing van Wsw’ers door Wwb’ers vanwege hun grotere 
verdienvermogen en het sluitend maken van exploitaties door verslechtering van arbeidsvoorwaarden. 
Die ontwikkeling spreekt hem niet aan. Hij pleit voor een revolverend fonds om ook na 2015 efficiënt 
te kunnen omgaan met de middelen. 
 
De heer De Jong (VVD) gaat akkoord met deze werkbegroting. Hij ziet dat het bedrijf zich goed 
staande weet te houden in woelige tijden. Het meegeleverde financiële toekomstperspectief blijft voor 
een groot deel koffiedik kijken. Hij kijkt met spanning uit naar de discussie over de toekomst van het 
bedrijf in het kader van de grote decentralisatie met de Participatiewet. 
  
Mevrouw Langenacker (PvdA) vindt het een knappe prestatie om een begroting sluitend te krijgen in 
weerwil van afnemende rijksbijdragen. Er komt veel op het bedrijf en op de gemeente af. Zij vindt het 
belangrijk dat de commissie kan meepraten over de keuze voor een scenario om mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt aan zinnig werk te helpen als de Participatiewet in werking treedt. 
 
Mevrouw Huysse (GroenLinks) gaat mee in alle complimenteringen. Zij is blij dat het bedrijf kritisch 
blijft kijken naar zijn eigen cijfers op het gebied van ziekteverzuim en de ratio tussen ambtelijk en 
overig personeel. Zij juicht het toe dat het bedrijf voortvarend inspringt in nieuwe ontwikkelingen en 
kansen, zoals bij het Buurtbedrijf Oost. Zij wil ook graag de visie van GroenLinks aan bod laten 
komen bij de scenariokeuze. 
 
Wethouder Nieuwenburg waardeert de grote betrokkenheid van de raad bij dit bedrijf, die onder meer 
spreekt uit de woorden van de heer Schouten over de nieuwe constellatie waarin er geen raadsleden 
meer worden afgevaardigd in het AB. Daarom wordt het extra belangrijk dat hij als portefeuillehouder 
de raad regelmatig informeert. Daarnaast ontvangt de raad periodiek een nieuwsbrief en is spreker 
altijd aanspreekbaar. Helaas zijn de financiële gevolgen van de Participatiewet voor deze regio nog 
steeds onduidelijk en dat maakt de voorbereiding extra lastig. Er is wel min of meer bekend wat het 
totaalbudget gaat worden, maar de verdeelsleutel over de regio’s is nog niet vastgesteld. Bij de huidige 
verdeelsleutel zullen sommige gemeenten onder grote druk komen te staan of zelfs failliet gaan, vooral 
in de krimpgebieden. Hij had gehoopt dat de septembercirculaire uitkomst zou brengen. 
Dat neemt niet weg dat tempo geboden blijft in de scenariodiscussie. Ook hij vindt het belangrijk de 
visie van de commissie te horen. Hij heeft enkele commissieleden horen zeggen dat de gemeente 
eventueel Paswerk extra kan steunen. Hij wijst er evenwel op dat het uitgangspunt is dat het 
rijksbudget ook het werkbudget is en dat de gemeente zelf ook krap in de middelen zit. Hij kan niet 
zeggen of dat een haalbaar scenario is. Tegenover het geld van de gemeente staan diensten die 
Paswerk daarvoor levert. De gemeente is erg tevreden over de geleverde prestaties, vooral op het 
gebied van re-integratie. Daarmee wordt ook de werkgevers een dienst bewezen, zoals vanmiddag nog 
weer eens bleek bij de bijeenkomst Haarlem Werkt. Maar zoals gezegd zal de commissie betrokken 
worden bij de discussie over de scenario’s en de bijbehorende financiële plaatjes. Daar zal de raad 
uiteindelijk immers ook de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. 
 
De heer Boon (directeur Paswerk) zegt dat een landelijke vuistregel is dat er 1 ambtelijke begeleider 
nodig is op elke 10 Wsw’ers. Paswerk is gezakt van 129 in 2010 naar 96 en dat is volgens hem de 
ondergrens bij het huidige bestand. Die ambtelijke begeleiders zijn voor een deel ook voor de andere 
functies, zoals de re-integratie, maar door creatieve combinaties te maken kan het net met die 96 fte. 
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Het ziekteverzuim bij de Wsw’ers is 10%, waar dat landelijk 13% is. Bij de ambtelijke medewerkers 
zit het ziekteverzuim met 5% net iets boven het landelijk gemiddelde van circa 4,5%.  
Paswerk is met het recreatieschap Spaarnwoude in gesprek over het volgens de regels mogelijke 
onderhands gunnen van activiteiten op het gebied van groen en zwerfvuil aan het Wsw-bedrijf. Hij 
weet niet of de bezuinigingen van Spaarnwoude waar hij in de krant iets over heeft gelezen, hierop van 
invloed zullen zijn. Het gesprek gaat in ieder geval over extra werk in 2014. 
De algemene reserve van 6 miljoen euro zit vooral in gebouwen en terreinen. Dat is geen liquide geld, 
maar hij hoopt niet in zulke grote problemen te geraken dat hij deze zaken moet gaan verkopen. Maar 
de solvabiliteit van 36% moet in beginsel voldoende zijn om tegenvallers op te vangen. 
De meerjarenbegroting laat vanaf 2015 een verlies zien vanwege de rijkskortingen op de Wsw van 5% 
per jaar. Daardoor daalt het subsidieresultaat. Hij tekent daarbij aan dat de Participatiewet het 
parlement nog moet passeren. De twee meegestuurde rapporten geven een beeld waar de Wsw-
bedrijven op uitkomen. Zij laten ook zien dat 75% van de kosten vastliggen in salarissen en 
bijkomende kosten. Ze laten ook zien waar eventueel extra geld te verdienen is en dat blijkt redelijk 
marginaal te zijn. Op dit moment worden vanwege de scenariodiscussie alle mogelijke varianten 
doorgerekend. Daarom kan hij nu nog geen antwoord geven op de vraag van het CDA over 
kostenbesparingen en winstvergroting.  
De loonschalen en de cao worden buiten Paswerk om bepaald door onder meer de vakbonden en de 
VNG. Volgens hem is er geen sprake van verdringing, omdat er voor de Wwb’ers in overleg met 
Sociale Zaken aparte projecten worden opgezet om ze binnen een half jaar aan het werk te krijgen in 
de schoonmaaksector of groenvoorzieningen. Het gaat bij de Wwb’ers voornamelijk om de toeleiding 
naar regulier werk, niet om beschut werk. Vermenging van de doelgroepen wordt vermeden. Sinds 
enkele jaren is Paswerk actief voor de AWBZ-dagbesteding. Momenteel loopt er overleg met de 
zorginstellingen over het professionaliseren van de arbeidsmatige dagbesteding. 
De diensten die aan de gemeente en Spaarnelanden geleverd worden, worden verricht tegen een 
marktconform tarief. Het verschil is dat Paswerk meestal meer mensen inzet. Ook re-integratiediensten 
worden in opdracht van de gemeente geleverd. Per saldo komt 40% van de bedrijfsinkomsten uit 
gemeentelijke bronnen en de overige 60% uit de markt. Die verhouding steekt gunstig af bij de andere 
Wsw-bedrijven in het land die een groter aandeel van de gemeente krijgen. Het druk- en kopieerwerk 
en de schoonmaakactiviteiten voor de gemeente zijn vrij recent gegund. Belangrijk is dat de prijzen 
marktconform zijn en dat de geleverde prestaties goed beoordeeld worden volgens professionele 
standaarden. Het werk wordt volgens hem beslist niet gegund om de begroting van Paswerk sluitend te 
krijgen.  
 
De heer De Jong (VVD) vraagt voortaan elk stuk op dit gebied expliciet te plaatsen in het kader van 
de voorbereiding op de Participatiewet, zodat de raad ook het zicht blijft houden op de samenhang en 
voortgang. Hij wil bij wijze van spreken op de agenda zetten dat het onderwerp de Participatiewet is 
en wel het onderdeel scenario’s voor Paswerk etc. 
 
De heer Aynan (PvdA) merkt op dat afgelopen maandag tijdens een overleg met de 
programmamanager sociaal domein, dat plaatsvond ter voorbereiding van de tweemaandelijkse 
informatiebijeenkomsten, is afgesproken dat er een nieuwsbrief komt om raadsleden op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen rond de decentralisaties. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt alle onzekerheden rond de Participatiewet te betreuren omdat hij bij 
voorkeur handelt aan de hand van concrete gegevens. Maar het lijkt hem een goede suggestie stukken 
telkens in dat algemene kader te plaatsen en te behandelen. 
 
De voorzitter stelt vast dat het stuk voordoende besproken is en als hamerstuk naar de raad gaat.  
 

Overige punten ter bespreking 
 
6. Initiatiefvoorstel PvdA Niet afhaken maar afmaken. 
7. Samenwerking met de Onderwijsinspectie inzake verzuimaanpak 2013 e.v. 
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De heer Aynan (PvdA) nodigt de commissie uit onbelemmerd commentaar en inbreng te leveren om 
zijn initiatiefvoorstel te verbeteren voordat hij het definitief naar de raad brengt. Er gebeurt al veel om 
schooluitval terug te dringen. De toename van het zorgwekkend verzuim was voor hem echter 
aanleiding toch dit initiatief te nemen. Dat verzuim is immers een sterk signaal dat uitval dreigt. 
Volgens de cijfers komt dat verzuim vooral veel voor in Oost en Schalkwijk waar een derde van de 
leerplichtigen woont. Hij vraagt een verscherping en een hoger ambitieniveau met een focus op 
preventie, een wijkgerichte aanpak en op het (v)mbo. Ter preventie wil hij een beter bereik van de 
VVE stimuleren en is hij dan ook blij met de aanstelling van een VVE-coördinator. Taalachterstanden 
hebben immers een lang doorwerkend effect. Hij wil dat in de wijken waar de deelname aan VVE 
achterblijft, men op de ouders afgaat, huisbezoeken aflegt, probeert drempels te slechten en te 
achterhalen wat er allemaal speelt. Wellicht is er sprake van ouderuitval. Hij denkt dat de sociale 
wijkteams en het veiligheidshuis hierbij een rol kunnen spelen. Maar iedereen dient zijn 
verantwoordelijkheid te nemen: it takes a village to raise a child. Hij doet de suggestie in Schalkwijk 
en Oost iemand in de wijkteams op te nemen die binding heeft met jongeren. In beide wijken zijn 
zelforganisaties die de wijk goed kennen om mee samen te werken. Die bellen makkelijker aan en 
komen vlugger binnen bij de mensen. Uit de cijfers blijkt dat twee derde van de uitval zich voordoet in 
vmbo en mbo. Daarom wil hij daar de focus leggen. Het gaat hem om een effectieve ketenaanpak. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) is het inhoudelijk eens met dit voorstel. Hij vindt het zorgelijk dat 
ook hier weer dezelfde twee wijken er zo negatief uitkomen. Hij pleit voor een bredere, 
multidisciplinaire aanpak van de gestapelde problematiek. Hij heeft een hoge pet op van de wijkteams, 
maar vraagt zich af of deze kleine teams voldoende capaciteit hebben om ook deze rol te kunnen 
vervullen. Het stuk over de samenwerking met de Onderwijsinspectie blijft in zijn ogen steken bij de 
broodnodige verbetering van de registratie. Daarin mist hij het actieve element van huisbezoeken en 
erop afgaan uit het PvdA-voorstel. Dat klinkt wellicht wat ouderwets, maar hij denkt dat leerlingen 
zich dan eerder zullen bedenken. Het is misschien arbeidsintensiever, maar wel effectiever. Hij vindt 
dat het een voorgeschreven aanpak voor alle scholen moet worden. Hij is ook van mening dat scholen 
die het verzuim niet goed registreren, een boete opgelegd moeten krijgen. Nu krijgt men vaak te laat 
goed zicht op verzuim en kan het zich ontwikkelen tot een groepsgebeuren. Hij is ervan overtuigd dat 
het helpt om ouders in te lichten, ook als de leerlingen op latere leeftijd zelf verantwoordelijk zijn. 
 
De heer De Jong (VVD) dankt de heer Aynan voor al het werk. Hij deelt de mening dat het gaat om 
een groot maatschappelijk probleem, maar vindt de bewoordingen bij de voorgestelde oplossingen te 
vrijblijvend en bijna berustend. Hij ziet bij de focus op preventie veel voorzichtige zinnen als ‘kan een 
rol spelen’ en raadt aan die woorden aan te scherpen en steviger te toonzetten. De inzet van de sociale 
wijkteams acht hij een goede suggestie, die ook bij de jeugdzorg van belang zal zijn. Het vmbo is 
inderdaad kwetsbaar, maar hij vraagt zich af of op die scholen al niet heel specifieke dingen gebeuren. 
Hij deelt kortom de zorgen, maar zou graag meer overtuigend bewijs zien dat de voorgestelde aanpak 
echt werkt. Dat is geen kwestie van voorkeur voor repressie of preventie; die twee kunnen heel goed 
samen. De uitgangspunten en drie aandachtspunten vindt hij goed, maar hij mist een ei van Columbus. 
 
De heer Snoek (CDA) zegt dat deze wijze van agenderen van schooluitval deze PvdA-politicus 
typeert. Hij herkent zich in de gedegen analyse van het probleem, maar mist daar een verwijzing naar 
drugsgebruik. Hij begrijpt dat er een keuze gemaakt wordt in de focus, maar vraagt hoe de heer Aynan 
dan aankijkt tegen het recht van iedere jongere op gelijke aandacht, ongeacht de wijk waar hij woont 
of het schooltype dat hij bezoekt. Hij begrijpt dat het probleem het grootst is in het vmbo en mbo, 
maar mag men daarom andere schooltypen minder aandacht geven? Hij ziet weinig over de rol van 
leerplichtambtenaren waar het gaat om repressie. Die zijn nu vaak moeilijk bereikbaar voor scholen 
die een melding of oproep tot actie willen doen en dat vindt spreker onverteerbaar. Hij vraagt hoe daar 
verbetering in aan te brengen is. Hij adviseert SMART te formuleren wat er in concreto anders moet 
gaan gebeuren zodat de raad daarover een besluit kan nemen en ziet uit naar de verdere uitwerking van 
dit voorstel. 
 
De heer Trompetter (Actiepartij) mist een overzicht van alles wat er nu al gebeurt. Het mag van hem 
allemaal een stuk puntiger en hij mist een financiële paragraaf of begroting. Het probleem is helder 
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gesteld en de aanvliegroute lijkt hem ook in orde. Hij merkt op dat de gemeente Amsterdam de 
leerplicht zelf ter hand gaat nemen. 
 
Mevrouw Özogul (SP) is het eens met de PvdA dat er meer moet gebeuren dan alleen melden en 
registreren. Zij kan instemmen met de meeste suggesties, met name die over preventie en de inzet van 
wijkteams. Zij begrijpt de focus op (v)mbo, maar wil andere schooltypen niet uit beeld laten 
verdwijnen. Zij pleit voor een aanspreekpunt op scholen voor ouders die nu mede vanwege een 
ontoereikende kennis van het Nederlands geen gehoor vinden bij de leerkrachten en machteloos 
moeten toezien hoe hun kind gedemotiveerd raakt, wat een voorbode kan zijn voor uitval. Ouders 
moeten leerkrachten duidelijk kunnen maken welk effect gebeurtenissen op school op hun kinderen 
hebben, maar het lukt ze vaak niet dat duidelijk te maken. Voor die ouders zou een vertrouwd 
aanspreekpunt moeten komen. Verder is zij benieuwd hoe ouders aan te spreken zijn als hum kind 
ouder is dan 18 jaar. 
 
Mevrouw Huysse (GroenLinks) vult aan dat ouders vaak opvattingen hebben over hoe hun kind op 
school behandeld dient te worden of dat hun kind een speciale aanpak nodig heeft, maar dat niet 
voldoende duidelijk kunnen maken aan het schoolteam. Voor dat dilemma zou een oplossing moeten 
komen. Zij werpt de suggestie op ook te gaan weken met beloningen voor scholen die goed werken 
aan verzuim. Zij denkt dan bijvoorbeeld aan het faciliteren van huiswerkbegeleiding. 
 
De heer Azannay (GroenLinks) merkt op dat in Amsterdam de aanwezigheid van ouders verplicht is 
als een leerling zich komt inschrijven bij het ROC. Hij waardeert de inzet van de heer Aynan om dit 
probleem aan te pakken, omdat hij uit zijn ervaring als jongerenwerker weet dat verzuim vaak de 
eerste stap is om van het pad te geraken. Hij vraagt wat kan worden gedaan om de angst bij ouders 
weg te nemen dat hun kind zijn moederstaal zal verliezen als het naar de VVE gaat. Hij vraagt of de 
eigen bijdrage voor de VVE moet komen te vervallen als die een te hoge drempel vormt. Hij weet uit 
eigen ervaring wat een taalachterstand betekent. Hij is het eens met de ketenaanpak, waarbij ook het 
jongerenwerk moet worden ingeschakeld. Ook moet goed in kaart worden gebracht waar spijbelaars 
zich ophouden, zodat ze naar school gestuurd kunnen worden. Hij is blij met de nieuwe regeling voor 
huiswerkbegeleiding. Hij is in beginsel voor een integrale aanpak, maar wil ook realistisch zijn en kan 
zich daarom vinden in de focus op Oost en Schalkwijk. Daar stapelen de problemen zich op. Die extra 
aandacht hoeft volgens hem niet ten koste te gaan van de aandacht voor kinderen in andere wijken en 
op andere scholen. Die houden alle aandacht die ze nu ook al krijgen.  
Het idee voor beroepsoriëntatiedagen op het vmbo spreekt hem aan, maar hij is benieuwd welke 
uitwerking dat zal krijgen. Hij wijst in dat verband op de ervaringen die eerder zijn opgedaan met 
onderwijsmarkten voor allochtone leerlingen op diverse scholen. Ook voor het overige wacht hij de 
verdere uitwerking van het initiatief vol verwachting af.  
 
Mevrouw Kerbert (D66) denkt dat er nooit genoeg gedaan kan worden om te werken aan dit 
belangrijke thema. Er is volgens haar deze periode al veel gedaan en bereikt. Zij vindt het goed dat 
deze notitie nog eens de cijfers op een rij zet en aangeeft dat een taalachterstand op latere leeftijd haast 
niet meer in te lopen is. De inzet van de wijkteams lijkt haar goed, omdat er immers veelal meer speelt 
dan alleen verzuim. Zij is eveneens benieuwd wat er nu precies aan nieuwe dingen wordt voorgesteld 
en hoopt dat in de uitwerking beter te kunnen zien. Ook is zij benieuwd naar de reactie van de 
wethouder. Het voorstel over de samenwerking met de inspectie acht zij een goed nieuw instrument 
voor de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten. 
 
De heer Aynan (PvdA) stelt voor buiten deze vergadering verder door te praten over dat 
aanspreekpunt voor ouders. Het klopt dat er geen wettelijke middelen zijn als kinderen niet meer 
leerplichtig zijn. Maar het voorbeeld van de aanpak van voormalig wethouder Asscher in Amsterdam 
laat zien dat wel degelijk invloed aangewend kan worden. Daarom doet spreker ook aanbevelingen 
voor huisbezoeken en wijkteams. Hij zegt dat hij alle geleverde input goed kan gebruiken om tot een 
aanscherping van zijn voorstel te komen dat bij de raad zal worden ingediend. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat het college een reactie zal geven op de definitieve versie. 
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De voorzitter sluit de bespreking af en last een pauze in. 
 
 

Vervolg ter advisering aan de raad 
 
8. Raad van toezichtmodel onderwijs 

statutenwijziging Stichting Spaarnesant 
mandatering toezichthoudende taak van de gemeente aan het college 
jaarstukken stichting Spaarnesant 
 

De voorzitter zegt ter inleiding dat het nu gaat om een presentatie van het stichtingsbestuur met 
navolgende bespreking, maar dat besluitvorming pas zal plaatsvinden in samenhang met de bespreking 
van het RKC-rapport over de verzelfstandiging van het onderwijs. 
 
De heer Koole (voorzitter Spaarnesant) stelt de directeur en zichzelf voor en bedankt de raad voor 
de uitnodiging. Hij merkt op dat bij zijn aantreden in 2009, toen de stichting net verzelfstandigd was, 
al gevraagd werd om de bereidheid te werken in een RvT-model. Het bestuur wilde echter zorgvuldig 
werken aan die overgang en daarom eerst alles goed op orde hebben. In het jaarverslag van 2011 en 
2012 is melding gemaakt van de aanstaande overstap. De wet Goed bestuur, goed onderwijs schrijft 
voor dat er een stringent onderscheid gemaakt moet worden tussen het dagelijks bestuur van een 
schoolstichting en het interne toezicht. In het oude bestuursmodel is dat niet goed mogelijk. Een 
vrijwilligersbestuur dat 6 keer per jaar vergadert is niet geschikt om leiding te geven aan een complexe 
organisatie met 23 scholen en een omzet van 50 miljoen euro waar dagelijks veel beslissingen moeten 
worden genomen. Een goede governance moet dagelijks bovenop de gang van zaken zitten. Op basis 
van een managementstatuut zijn al veel bevoegdheden gedelegeerd aan de algemeen directeur. Maar 
voor de wet is dat onvoldoende. Het RvT-model met een bestuurder aan de ene kant en een bestuur in 
de rol van interne toezichthouder biedt wel de benodigde scheiding en duidelijkheid op alle fronten. 
De RvT kan veel beter verantwoordelijkheid nemen voor en vragen aan de bestuurder.  
Een andere reden om te kiezen voor het RvT-model is gelegen in het feit dat bijna alle deelnemers aan 
het schoolbesturenoverleg in Haarlem werken volgens dat model. Het is dus een overleg van 
bestuurders, maar de algemeen directeur van Spaarnesant zit daar nu nog in een ongelijkwaardige 
positie als directeur met een mandaat. Vanwege de flexibiliteit en slagvaardigheid wil het bestuur haar 
daar een gelijkwaardige positie geven. Daar vraagt het dagelijks handelen naar. 
Een derde reden voor dit model is gelegen in de wens om vaart te maken. Door de bevoegdheden bij 
de bestuurder te leggen en haar daar op te kunnen aanspreken, is dat beter mogelijk.  
De vraag voor de gemeenteraad als externe toezichthouder is dan natuurlijk of er in die rol veel 
verandert. Op een aantal punten verandert er weinig of niets. Maar hij wil daaraan toevoegen dat het 
bestuur/de RvT erg hecht aan een goede relatie met de gemeente. Op pagina 1 van het toetsingskader 
staat klip en klaar dat Spaarnesant de gemeenteraad ziet als de primaire eigenaar van het openbaar 
onderwijs in Haarlem. Dus wil de stichting ook graag jaarlijks overleg met de wethouder en periodiek 
met de gemeenteraad om het debat aan te gaan en te horen wat de stichting als kader moet houden 
voor het toezicht op de kwaliteit en inhoud van dat onderwijs. Hij nodigt de commissie ook uit 
aanwezig te zijn bij de openbare vergaderingen van het bestuur en in de toekomst de RvT. Hij zal een 
uitnodiging laten uitgaan. Hij noemt het een novum in onderwijsland dat het bestuur besloten heeft de 
verantwoording over het eigen functioneren aan de gemeenteraad te sturen en daar ook in de komende 
jaren over van gedachten wil wisselen met deze commissie. Zo wil de stichting gestalte geven aan een 
goede relatie met de gemeenteraad als externe toezichthouder.  
Er is dus een lang traject van voorbereiding doorlopen en hij zou het jammer vinden als er vanavond 
geen besluit genomen wordt. De stichting is er klaar voor. Het is een solide, financieel gezonde 
stichting met goede scholen. Er wordt goed onderwijs gegeven en er wordt geen verlies geleden. Er 
moet vertrouwen zijn dat het toezicht dat de externe toezichthouder verlangt, in goede handen is bij de 
interne toezichthouder. Er is altijd vruchtbaar overleg geweest met de gemeente en de stichting heeft 
zich altijd bereid verklaard tot elke vorm van overleg. Maar het initiatief is altijd bij de raad gelaten, 
maar is zoals gezegd een voorstander van actievere vormen van overleg. Volgens het bestuur is dat het 
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beste mogelijk via een goede rolverdeling volgens het RvT-model. Hij spreekt de wens uit dat de 
nieuwe statuten aangenomen worden. 
 
De heer Trompetter (Actiepartij) zegt geen bezwaar te hebben tegen het RvT-model. Hij adviseert in 
de statuten, met name in lid 8 op pagina 7, overal waar raad van toezicht bedoeld wordt dat ook 
volledig te schrijven, omdat in de begrippenlijst met raad bedoeld wordt de gemeenteraad. Hij vraagt 
of het gemandateerde collegelid ook lid wordt van de RvT. Hij is benieuwd naar de rol van de raad in 
het toezichthoudend kader. Verder is hij benieuwd naar de bezoldiging van de leden. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) stelt dat er ook ander modellen zijn om aan de wettelijke eisen van scheiding 
tussen bestuur en toezicht te voldoen. Over het RvT-model is de laatste tijd juist veel discussie 
ontstaan vanwege dubieuze kwesties bij corporaties en schoolbesturen en twijfels over de kwaliteit 
van het toezicht. Zij is benieuwd hoe men daar bij Spaarnesant tegenaan kijkt. Verder is zij benieuwd 
hoe macht en tegenmacht bij de verschillende geledingen van Spaarnesant georganiseerd zijn. Bij een 
sterke bestuurder kunnen tegengeluiden wel eens niet genoeg doordringen, zo weet zij uit de praktijk. 
Volgens haar staat het gekozen RvT-model het verst van de gemeenteraad af. In hoeverre heeft de 
gemeenteraad dan nog een rol om de verantwoordelijkheid naar de stad voor het openbaar onderwijs te 
kunnen waarmaken? Zij is blij te horen dat men wel graag het gesprek met de raad aan wil, maar kan 
zich niet herinneren dat zij als raadslid in deze periode al eens eerder gesproken heeft met het bestuur 
van Spaarnesant over jaarstukken. Zij vraagt waarom dat nu in het nieuwe model wel zou gaan 
gebeuren. Niet omdat zij de zeggenschap over het onderwijs weer naar de raad zou willen trekken, 
maar omdat zij benieuwd is naar de reactie van Spaarnesant op deze vragen. 
 
De heer Snoek (CDA) zegt met instemming gelezen te hebben dat drie van de zeven leden van de RvT 
statutair door ouders worden ingenomen. Dat sluit aan bij de visie van het CDA dat de ouders de 
primaire toezichthouders zijn. Verder dankt hij de heer Koole voor diens heldere uiteenzetting die de 
meeste van zijn vragen heeft beantwoord. Desgevraagd geeft hij aan dat het CDA in de 
Teylersperikelen het altijd gehad heeft over de manier waarop werd omgegaan met de ouders en 
medezeggenschap, niet over het RvT-model. Ook daar heeft hij gepleit voor een terughoudende rol 
van de politiek. Hij begrijpt niet waar de gedachte vandaan komt dat het onderwijs beter zou worden 
als de politiek er meer controle over zou hebben. Soms moet men gewoon durven stellen dat de 
politiek niet over alles gaat. 
 
De heer De Jong (VVD) betreurt de koppeling van een besluit over het RvT-model aan het 
mandateringsbesluit voor het college. Juist over dat laatste is het RKC-rapport erg kritisch. Hij kan 
zich vinden in het RvT-model, maar wil pas een besluit nemen over de mandatering na de behandeling 
van het RKC-rapport. De VVD maakt zich zorgen over de medezeggenschap op scholen als 
tegenmacht tegen schoolbesturen. Ook dat kan bij de bespreking van het rapport aan de orde komen. 
 
Mevrouw Huysse (GroenLinks) sluit zich aan bij de vragen van D66. De ontwikkelingen maken haar 
wat voorzichtiger als het gaat om dit soort besluiten en zij maakt zich zorgen over de balans tussen de 
verschillende geledingen als het gaat om zeggenschap. Zij is benieuwd welke maatregelen nodig zijn 
om dat goed te regelen. Van de wethouder wil zij weten hoe de raad na mandatering het gevoel kan 
houden dat zaken goed lopen. Als er iets misgaat wordt de raad er immers op aangesproken. Daarom 
wil zij goed geïnformeerd blijven, zodat ze tijdig kan ageren. Zij zegt graag een uitnodiging te 
ontvangen voor de bestuurs- of RvT-vergaderingen van Spaarnesant. 
 
De heer Aynan (PvdA) zegt dat de voorgeschiedenis met de RvT van Dunamare hem geen gunstig 
beeld van het RvT-model heeft bezorgd. Dat kunnen anderen misschien wel koudwatervrees noemen, 
maar dat geeft hem wel aanleiding een besluit over dat model op te schorten tot na de RKC-
bespreking. Hij merkt op dat Spaarnesant voor zover hij weet zich nooit heeft laten zien bij de 
openbare vergaderingen van de commissie. Hij onderstreept dat hij juist streeft naar een goede relatie 
met het onderwijs, ook met zijn initiatiefvoorstel. 
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Mevrouw Özogul (SP) zegt dat de SP nooit een voorstander geweest is van het op afstand plaatsen 
van het onderwijs en ook niet van de gevraagde mandatering. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) zegt de zorgen te delen en voor uitstel van het besluit te zijn tot 
na de bespreking van het RKC-rapport. Op het eerste gezicht lijkt dit voorstel hem in strijd met de 
aanbevelingen van de RKC. Hij zegt nog hoofdpijn te hebben van het Teylerdossier en vindt de timing 
van dit besluit zo vlak na die affaire slecht gekozen. Hij denkt niet dat het toezicht en de rol van de 
raad in de praktijk zo zullen lopen als nu zo mooi op papier staat.  
 
Mevrouw De Leeuw (OPH) zegt niet echt gelukkig te zijn met deze stukken, omdat alle 
privatiseringen volgens haar verkeerd uitpakken. 
 
De heer Koole (voorzitter Spaarnesant) zegt dat de bezoldiging van bestuursleden/RvT op 50% 
gesteld is van de norm van de vereniging van toezichthouders. De bedragen staan ook in de 
jaarrekening. Voor de voorzitter is het 2250 euro per jaar, voor leden 1250 euro. Hij zal laten kijken 
naar de formuleringen over de RvT in de statuten en spreekt zijn bewondering uit voor de 
scherpzinnige blik. 
Het huidige bestuursmodel voldoet niet omdat in de mandatering aan de directeur alle over te dragen 
bevoegdheden nauwgezet beschreven moeten worden om de wettelijk benodigde scheiding tussen 
bestuur en toezicht afdoende te regelen. Dat is haast ondoenlijk. Er is niet gekozen voor een 
monistisch (one-tier) model maar voor een dualistisch (two-tier) om te komen tot een maximale 
scheiding en volledige transparantie over alles waarover de bestuurder verantwoording schuldig is. Hij 
volgt het maatschappelijk debat over raden van toezicht zelf ook met grote belangstelling. Een aantal 
jaren geleden is bewust gekozen om het openbaar onderwijs op enige afstand van het politiek bestuur 
te zetten. Dat is een verzelfstandiging, maar geen privatisering en zeker geen afscheiding. Het bestuur 
zit er namens de gemeenteraad en de leden zijn ook door de gemeenteraad benoemd. Het bestuur wil 
juist meer en actiever het gesprek aangaan met de primaire eigenaar van het openbaar onderwijs, de 
gemeenteraad, om te voorkomen dat het op een eiland gaat opereren en voeling te blijven houden met 
signalen die van belang zijn voor het openbaar onderwijs in Haarlem. In het raadsstuk staat welke 
bevoegdheden de gemeenteraad heeft. Die staat met goede informatievoorziening en daarin speelt de 
kwestie van mandatering ook een rol. 
Het bestuur c.q. de RvT pakt de kwestie van de eigen kwaliteit serieus aan. Er worden ervaringen 
uitgewisseld met andere raden van toezicht. Er is een toetsingskader vastgesteld op basis waarvan de 
bestuurder zich bij elke vergadering dient te verantwoorden. De leden volgen cursussen om hun kennis 
op peil te houden. De afspraak is dat de voorzitter bilateraal gesprekken voert met de leden over 
kwaliteiten en professionalisering. Ook onderling spreekt men elkaar daarop aan. Ook worden 
contacten gehouden met de oudergeleding in de GMR en de volledige GMR waarin deze aspecten aan 
bod komen. Zo wil de RvT voeling blijven houden met de krachten en tegenkrachten en die ook aan 
de bestuurder kenbaar maken. De relatie met de GMR is volgens hem uitstekend. De GMR kan zich 
uitspreken over alle kandidaten voor de GMR, niet alleen voor de drie eigen afgevaardigden. De wet 
op de medezeggenschap wordt nageleefd. De bestuurder onderhoudt de reguliere relatie met de GMR. 
Daarnaast voert het bestuur ook zelf periodiek gesprekken met de GMR en de oudergeleding. De RvT 
hanteert echter zijn eigen toetsingskader en is geen doorgeefluik. 
Spaarnesant staat helemaal los van de ontwikkelingen bij Dunamare en het Teyler College. 
Spaarnesant is er voor het primair onderwijs, Dunamare voor het VO. Uiteraard volgt hij wel de 
berichtgeving en bekijkt hij of daar lessen uit te trekken vallen. Maar Spaarnesant bepaalt zijn eigen 
opstelling tegenover de raad. Hij zal de commissie informeren over de agenda van de eerstvolgende 
vergadering van de RvT. De stukken liggen altijd ter inzage op het kantoor. Dat de RvT signalen wil 
opvangen bij de commissie en de GMR ziet hij helemaal los van de vraag over de mandatering die hij 
een zaak van de wethouder acht. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat het college hecht aan good governance en naleving van de wet door 
schoolbesturen. Daarom is hij voorstander van zo spoedig mogelijke invoering van het nieuwe 
bestuursmodel. Hij ziet ook nergens een rechtvaardiging om daarmee te wachten. Hij ziet bij 
Spaarnesant ook geen enkele aanleiding om wijzigingen in de mandatering aan te brengen. Dunamare 
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is een andere kwestie. De raad krijgt van hem elk jaar de jaarstukken en er zijn volgens hem genoeg 
mogelijkheden om kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen het openbaar primair onderwijs. Hij 
ziet zelf geen enkele aanleiding iets te veranderen in de mandatering, maar het staat de commissie vrij 
daar anders over te denken en te wachten met een besluit tot na de bespreking van het RKC-rapport. 
Daar zou dan een nieuwe regeling uit moeten voortkomen voor alle drie openbare schoolbesturen in 
Haarlem. Maar op dit moment ziet het college geen enkele aanleiding om de mandatering voor 
Spaarnesant te wijzigen. Het college is van mening dat Spaarnesant maximaal transparant is met een 
open bestuur. De nieuwe structuur is nodig om de goede bedrijfsvoering te waarborgen. Dat heeft zijn 
steun als wethouder die zich aan de wet primair onderwijs dient te houden. Hij stelt voor de 
besluitvorming over de mandatering desnoods op te schorten, maar nu wel een besluit te nemen over 
het RvT-model zoals dat Spaarnesant als gelijkwaardige partner kan optreden in het bestuurlijk 
overleg. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) is blij met de uitgebreide reactie op haar vragen. Zij begrijpt de 
koudwatervrees op basis van de ervaringen met een ander schoolbestuur waardoor raadsleden zich 
afvragen of dit wel een goed moment is voor dit besluit. Aan de andere kant gaat het hier om een 
model. De vraag is of de mensen die ermee gaan werken in staat zullen zijn te investeren in kwaliteit 
en professionalisering en het organiseren van macht en tegenmacht. Zij kan zich voorstellen dat er 
afspraken gemaakt worden over hoe de raad daar als extern toezichthouder de vinger aan de pols kan 
houden. Zij vindt het in ieder geval van belang het gesprek te blijven aangaan. Ook bij de mandatering 
stelt zij de vraag of dit wel het juiste moment is om daarover te besluiten voor alle drie schoolbesturen. 
Zij heeft dan ook in gedachten wat de RKC daarover meldt. De jaarstukken van de schoolbesturen 
kwamen altijd na de afgesproken termijn bij de raad. Voorheen kwamen de stukken niet eens en werd 
er geen gesprek gevoerd. Dan wil zij nu de gelegenheid niet laten lopen om nog wel een gesprek te 
voeren. Zij zegt nergens te hebben kunnen achterhalen wat de achtergronden van de te benoemen 
leden van de RvT zijn en voor hoelang ze benoemd worden. Het lijkt haar overigens goed zaken gelijk 
te trekken en de raad ook de RvT bij Dunamare te laten benoemen.  
 
De heer Koole (voorzitter Spaarnesant) zegt dat het huidige bestuur nu juist voorstelt zich volledig 
te verantwoorden naar de gemeenteraad. De namen van de bestuursleden staan in de stukken, hun 
achtergronden zijn destijds bij hun benoeming door de raad vermeld. Dat is waarschijnlijk in de vorige 
raadsperiode geweest. Bij de werving van leden wordt een openbaar profiel gehanteerd. Hij merkt op 
dat bij volgende gesprekken over de jaarstukken de bestuurder, mevrouw Pieterse, voortaan het woord 
zal voeren. De RvT wil graag separaat gesprekken blijven voeren met de commissie. 
 
De VVD, GroenLinks, het CDA en de Actiepartij geven aan te kunnen leven met het voorstel van 
de wethouder om een knip in de besluitvorming te maken. 
 
De heer Aynan (PvdA) houdt vast aan de opstelling dat eerst het RKC-rapport besproken moet zijn. 
Hij acht de kwestie daarvoor te belangrijk. Pas daarna kan er volgens hem besloten worden over het 
bestuursmodel en de mandatering. 
D66, SP, SLH en OPH steunen hem in die opstelling. 
 
De voorzitter stelt vast dat een meerderheid eerst het RKC-rapport wil bespreken. Hij stelt vast dat er 
geen vragen zijn over het jaarverslag en de begroting en sluit de bespreking af onder dankzegging aan 
de heer Koole en mevrouw Pieterse voor hun komst. 
 
9. Rondvraag 
 
De heer Trompetter (Actiepartij) vraagt waar het antwoord blijft op zijn vraag over een 
ontvangstbevestiging van ingeleverde stukken bij de eerste aanmelding bij het loket van Sociale 
Zaken. Verder meldt hij schriftelijk een vraag te hebben ingediend die ook schriftelijk beantwoord 
mag worden. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat beide antwoorden zo spoedig mogelijk schriftelijk zullen komen. 
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De heer Aynan (PvdA) vraagt of het op Prinsjesdag aangekondigd geld voor armoedebestrijding 
geoormerkt is. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat er nog veel onduidelijkheden zijn over dat geld, naar verluidt ook 
bij het kabinet. Zodra hij meer duidelijkheid heeft, zal hij daarover berichten. 
 
Mevrouw Langenacker (PvdA) vraagt of het college van plan is stappen te nemen richting provincie 
om de gevraagde subsidie alsnog te krijgen nu de aanvraag volgens berichten afgewezen is. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat hij die vraag zal doorgeven aan wethouder Van der Hoek. Hij stelt 
de vragenstelster voor de vraag ook zelf in de komende raad te stellen. 
 
De heer De Jong (VVD) vraagt of de raad vooraf inzage krijgt in de regionale transitiearrangementen. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat de raad niet vooraf betrokken wordt. Er vindt nu nog bestuurlijk 
overleg plaats in de regio, de stukken moeten voor het einde van de maand worden ingediend. Ze 
komen zo spoedig mogelijk na het afronden van het bestuurlijk overleg ter bespreking naar de raad. 
 
10. Agenda komende commissievergadering 
 
Op verzoek van de heer Aynan (PvdA) worden de Beleidsregels Huiswerkbegeleiding en Bijles 
geagendeerd. 
Daarnaast staan op de agenda voor 31 oktober de adviespunten: 
 De bestuursrapportage II 
 Tweede termijn uitwerking procesvoorstel doelen en effecten inclusief BUUV 
 Gemeenschappelijk Schoolverzuim en Vroegtijdig Schoolverlaten 

en de bespreekpunten: 
 RKC-rapport Arbeidsmarktagenda 
 Huisuitzettingen. 

 
11. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 


