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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 16 JANUARI 2014 VAN 

DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 

 

Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 

de heren Aynan (PvdA), Azannay (GroenLinks), De Jong (VVD), Rutten (VVD), Schouten (Sociaal 

Lokaal), Stapelkamp (Haarlem Plus), Vrugt (Actiepartij) en Wiersma (CDA) en de dames Breed 

(D66), Huysse (GroenLinks), Kerbert (D66), Koper (PvdA), De Leeuw (OPH), Özogul-Özen (SP) 

 

Afwezig: de heer Snoek (CDA) 

 

Mede aanwezig: de heren Van de Manakker (voorzitter), wethouder Van der Hoek, wethouder 

Nieuwenburg en mevrouw Taets van Amerongen-Ingram (secretaris) 

 

Verslag: de heer Timmermans 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom. 

Er is bericht van verhindering van de heer Snoek (CDA). 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

 

De heer De Vries (Informatiepunt ISP) verwijst naar de mail die hij de commissie heeft gestuurd via 

de griffie. Hij ziet het ISP als een voorportaal voor mensen waar zaken geordend worden, voordat zij 

hun weg naar beroepsorganisaties vinden. Die functie bespaart de gemeenschap een hoop geld en tijd. 

Hij wil vooral koersen op een goede samenwerking tussen het ISP en de professionele organisaties in 

deze tijden van bezuinigingen en aansturing op eigen kracht. Volgens hem hebben die organisaties de 

neiging alle zaken helemaal opnieuw uit te zoeken, terwijl die door het ISP al in kaart gebracht zijn. 

Dar veroorzaakt veel verwarring bij de cliënten en veel onnodige extra kosten. Hij heeft een overzicht 

met alle organisaties beschikbaar waarin een en ander in cijfers vertaald wordt en waarin wordt 

aangegeven hoe het bij de transitie zou kunnen werken. Het ISP neemt deel aan de Werktafel, het 

Platform Vrijwilligershulp en de Werkgroep Minima. Hij pleit voor een goede samenwerking tussen 

de vrijwilligers- en beroepsorganisaties en hoopt dat de subsidiedialoog goede taakverdelingen 

oplevert. De vraag is of de commissie Samenleving daarin een rol speelt of dat dit afdoende geregeld 

gaat worden in de verordeningen die dit jaar vastgesteld worden. Hij verwijst daarbij ook naar de 

komende verkiezingscampagne. 

 

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en dankt de inspreker. 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 

Op verzoek van de heer Rutten (VVD) wordt aan het einde van de vergadering een onderwerp in 

beslotenheid besproken. 

 

4. Conceptverslag van de commissie Samenleving d.d. 12 december 2013 

 

De voorzitter stelt vast dat het verslag ontbreekt in de vergaderstukken en verdaagt het agendapunt. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

Mevrouw Koper (PvdA) en de heer Wiersma (CDA) kondigen vragen aan voor wethouder Van der 

Hoek, de heer Aynan (PvdA) en mevrouw Özogul (SP) voor wethouder Nieuwenburg. 
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Wethouder Nieuwenburg meldt dat hij inmiddels een antwoord heeft gegeven op de rondvraag van de 

heer Azannay over de Haarlem Pas en de speeltuinen. In antwoord op de vraag van de heer Aynan van 

vorige week deelt hij mee dat er volgende week een notitie naar de commissie komt over de opheffing 

van de afdeling Speciale Doelgroepen bij Sociale Zaken. 

 

De heer Aynan (PvdA) meldt dat daarmee zijn aangekondigde rondvraag komt te vervallen. 

 

Wethouder Van der Hoek deelt mee dat Zaanstad en Haarlem de Best Gejat Prijs van KING, het 

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, gewonnen hebben voor het project BUUV. 
 

Ter advisering aan de raad 

 

6. Raadsbesluit beleidskaders Zorg voor de jeugd, Awbz, Participatiewet en Wmo 

 (transitieplan specialistische ondersteuning Sociaal Domein) 

 

De voorzitter meldt dat er schriftelijk veel antwoorden zijn gekomen van beide wethouders op de 

vragen die de commissieleden in de eerste termijn vorige week hebben gesteld. Hij geeft de 

wethouders de gelegenheid daar nog toelichtingen en aanvullingen op te geven. 

 

Wethouder Van der Hoek merkt op dat veel vragen gesteld zijn over uitvoeringskwesties die pas in 

een later stadium aan de orde komen. Het gaat op dit moment vooral om het regionale kader en op 

sommige onderdelen ook het lokale, maar dan in globale termen zonder specifieke invullingen. In die 

lijn zijn de vragen beantwoord. Het college denkt niet zozeer in termen van haast, maar wel van 

gedegen voorbereiding op zaken die hoe dan ook op de gemeente afkomen, juist in het belang van de 

burgers. Hij meldt dat het college afwijzend heeft gereageerd op het zorgakkoord van de VNG en het 

kabinet. De motivering van die afwijzing is vandaag per brief aan de commissie gestuurd. 

 

Wethouder Nieuwenburg wijst erop dat de beleidskaders richtingen aangeven, hoewel er nog veel 

zaken onzeker zijn. Op zijn vroegst na de meicirculaire kunnen definitieve kaders afgebakend worden. 

Hij wijst erop dat de hele operatie niet alleen is ingegeven door bezuinigingsdrift, maar vooral door de 

wens de zorg efficiënter en dichter bij de mensen te krijgen. Voor een deel gaat het nu over de 

regionale afstemming, maar ook om de voorbereiding op verordeningen die vóór 2015 moeten zijn 

vastgesteld. Het regionale kader biedt volgens hem voldoende mogelijkheden om lokaal te 

differentiëren. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) wijst op de recente bewegingen in dit dossier. De recente publicatie van de 

nieuwe Wmo roept veel reacties op, de financiële kaders worden voortdurend aangepast, de relatie 

tussen gemeenten en zorgverzekeraars leidt tot veel discussie, afgelopen maandag was de eerste 

hoorzitting over de Participatiewet, 67% van alle gemeenten blijkt het zorgakkoord af te wijzen. 

Kortom fluctuaties en onzekerheden troef, maar dat maakt het juist meer zaak flexibel voorbereid te 

zijn op ontwikkelingen. De nieuwe raad wacht hier nog een grote klus. 

Zij wil graag een helder antwoord op de vraag over de (financiële) gevolgen en risico’s, als een van de 

regiogemeenten afhaakt op een onderdeel van het regionale kader. Het schriftelijk gegeven antwoord 

dat het gemeenten vrijstaat daarin keuzes te maken, acht zij obligaat, alsof er helemaal geen gevolgen 

aan zouden zijn verbonden. Zij vestigt de aandacht op de armoede-/stapelingsmonitor die op initiatief 

van de PvdA is ingevoerd als instrument om de gevolgen van beleid te volgen en bij te sturen als zich 

ongewenste of onbedoelde ontwikkelingen voordoen. Dat vergt een goed samenspel tussen 

beleidmakers en cijferaars. Zij onderschrijft het pleidooi van de Participatieraad om de reactie op haar 

adviezen meer SMART te formuleren. 

Zij vraagt de wethouder alsnog te reageren op haar vraag over de tegenstrijdigheid in opmerkingen in 

de stukken over het omgaan met doelgroepen. Ook de Participatieraad heeft die tegenstrijdigheid 

gesignaleerd in haar advies. 

 

De heer Schouten (Sociaal Lokaal) zegt vrede te hebben met de schriftelijke antwoorden. 
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De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) zegt eveneens tevreden te zijn met de antwoorden, maar de 

behoefte te hebben aan een opmerking over zijn zorgen rond het sociaal vangnet. Het college vraagt nu 

om instemming met een instrumentarium om te kunnen roeien met de riemen die de 

rijksbezuinigingen nog beschikbaar stellen. Het lijkt hem lastig dan nog zorg van voldoende kwaliteit 

over te houden. Hij voorziet dat mensen met een beperkt regieverlies door deze aanpak zullen 

vervallen tot langdurig regieverlies en een nog groter beroep zullen doen op het sociale vangnet. Hij 

hoopt dat het de nieuwe raad op tijd zal lukken voldoende kennis te nemen van dit dossier om 

afgewogen besluiten te nemen. De inzet van HaarlemPlus zal zijn de schade voor burgers zo veel 

mogelijk te beperken, zodat ze toegang houden tot de zorg waarop ze recht hebben. 

 

Mevrouw Huysse (GroenLinks) kan zich ook vinden in de antwoorden en de toelichtingen over de 

noodzaak om nu deze besluiten te nemen. Voor GroenLinks is het van belang de solidaire samenleving 

overeind te houden en zij zal waakzaam blijven waken voor gaten die daarin zouden kunnen ontstaan 

door dit nieuwe systeem. Dat risico acht zij aanwezig. Zij deelt de opvatting dat het vangnet overeind 

moet blijven zonder daaraan te knabbelen. Het is haar nog niet helemaal duidelijk hoe wordt 

omgegaan met de vergoeding voor mantelzorgers met een jarenlange staat van dienst tot volle 

tevredenheid van de verzorgde. 

 

Mevrouw Breed (D66) merkt op dat het niet aan het systeem maar aan de besluitvormers binnen een 

systeem ligt of er sprake is van solidariteit. Zij is benieuwd hoe bij het contracteren met de instellingen 

rekening gehouden gaat worden met de mogelijkheden van de deelnemende gemeenten om zelf keuzes 

te maken. Zij ziet daar een zekere spanning optreden met de democratische legitimatie. De 

decentralisaties zijn juist ingezet vanuit de gedachte dat men lokaal beter kan bepalen hoe de zorg 

geregeld moet worden. Bij gezamenlijk contracteren loopt dat volgens haar echter al vrij vlug uit op 

een pure ambtelijke aangelegenheid. Zij wil weten of dit kader voldoende ruimte biedt om lokale 

verschillen te maken in kwaliteit en samenstelling van het zorgaanbod. Verder betreurt zij het dat er in 

de basisinfrastructuur niet meer verbindingen gelegd worden tussen de zorg voor jeugd en 

volwassenen. 

 

De heer Rutten (VVD) merkt op dat uit alle antwoorden blijkt dat er nog veel op de gemeente afkomt. 

De punten zijn in zijn ogen nu goed gemarkeerd, zodat er een fundament is om door te gaan met dit 

proces waar zich nog veel valkuilen zullen voordoen. Hij is blij met de manier waarop het proces nu is 

ingezet. 

 

De heer Wiersma (CDA) bedankt de heer Rutten voor zijn puntige vragen die goede antwoorden 

hebben opgeleverd. Hij hoopt dat de wethouder vooral gericht is op het maken van een beter 

raamwerk, zodat een volgende raad de bezuinigingsdrift kan afremmen. Ook hij is bezorgd over de 

gevolgen van de regionale samenwerking voor de lokale beleidsvrijheid. Hij wil graag van de 

wethouder de stellige toezegging dat zaken per decentralisatie en cluster in de programmabegroting en 

in de stapelingsmonitor worden opgenomen. In de beantwoording staat nu nog dat dit mogelijk zal 

worden opgenomen. Hij wil het woord mogelijk graag geschrapt zien. 

Hij kan instemmen met punt 1, 4 en gedeeltelijk met punt 2. Bij punt 3 voorziet hij nog veranderingen 

vanuit Den Haag en hij wil dus niet nu al dit alles vastleggen. Maar dat laat hij aan zijn fractie over. 

Punt 2b kan volgens hem tot het vreemde gevolg leiden dat verdienstelijke mantelzorgers vervangen 

worden door veel duurdere beroepskrachten. Dat lijkt hem het onterechte afdanken van mensen met 

een jarenlange staat van dienst. Hij verwijst naar de discussie rond het zorgakkoord en de afwijzing 

door VNG-leden. Hij wil daar op een geëigend moment nog eens over in discussie gaan met de 

wethouder. 

 

Mevrouw Özogul (SP) zegt die zorgen te delen. Zij voorziet dat iemand die nu nog tegen een gering 

pgb mantelzorg verleent, gedwongen zal zijn voor die uren betaald werk te zoeken als de vergoeding 

wegvalt. De samenleving is per saldo duurder uit als er dan een beroepskracht moet worden 

ingeschakeld. Verder heeft zij grote moeite met de basiskenmerken tijdelijkheid en niet leidend tot 

verdringing op de arbeidsmarkt bij de tegenprestatie in de Participatiewet. Via het UWV worden 
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volgens haar bij PostNL mensen gestationeerd voor drie maanden werk tegen een uitkering. Na drie 

maanden volgt een nieuwe lichting voor dezelfde periode. Dat vindt zij een kwalijke praktijk. 

Bij besluitpunt 2a is zij benieuwd of mensen nog wel kunnen rekenen op passende zorg als die alleen 

buiten de genoemde regio’s te betrekken valt. Bij besluitpunt 3d wordt gesproken over gedeeltelijke 

vergoedingen en eigen bijdragen. Zij is benieuwd of dit betekent dat ook minima niet meer alles 

vergoed kunnen krijgen en of dit ook geldt voor lichtere vormen van ondersteuning. Bij punt 3a 

bestrijdt zij de suggestie als zou huishoudelijke ondersteuning alleen maar bestaan uit 

schoonmaakwerkzaamheden zonder zorgaspecten. Uit de cijfers maakt zij op dat er alleen nog enige 

compensatie mogelijk is voor gevallen met een licht en zwaar regieverlies, dus voor categorie 2 en 3. 

Zij concludeert dat 80% van de huidige thuiszorggebruikers voortaan dus uitgesloten wordt van deze 

vorm van zorg en aangewezen wordt op de particuliere hulp. Dat is meer dan de 40% korting die het 

kabinet wil. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) vraagt of de wethouder kan garanderen dat straks niet het argument 

gebruikt gaat worden dat bepaalde zaken niet mogelijk zijn vanwege regionale afspraken. Er valt een 

toename te zien van kwesties die regionaal geregeld worden en dat geeft in het hele land voedsel aan 

discussies over de vraag of een gemeenteraad nog wel voldoende grip heeft op lokale zaken. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt dat de lokale bestuurders aanspreekbaar blijven op de verordeningen 

en de afspraken met instellingen. In regionaal verband worden afspraken gemaakt over de 

toegankelijkheid van instellingen. Het verschilt niet van de huidige situatie waarin het college als 

opdrachtgever afspraken maakt met partijen over de uitvoering van beleid, ook als die in regionaal 

verband worden gecontracteerd. Wie de zorg verleent en in welke vorm blijft afhankelijk van de 

zorgvraag. Of het argument van regionale afspraken gehanteerd wordt om bepaalde wensen tot lastig 

of onmogelijk te verklaren, ligt volgens hem aan de zaak waarom het gaat. Bepaalde afspraken in 

regionaal verband zijn van meerwaarde voor kostenbeheersing. In de verordening gaat het vooral om 

de toegang en daarin behoudt de raad zijn bevoegdheid. In principe is er alle ruimte voor lokaal 

maatwerk, net zoals dat er nu is bij de inrichting van CJG’s. 

Hij vindt in de Haarlemse praktijk juist veel verwevenheid van jeugdzorg en zorg voor volwassenen. 

Hij wijst op de koppeling van sociale wijkteams aan het CJG en de integrale aanpak in gezinsverband. 

Er komt daarin vooral meer aandacht voor de preventieve kant. Maar aan de andere kant heeft de 

wetgever niet voor niets een aparte jeugdwet gemaakt en die dient de gemeente ook te respecteren. Het 

gaat erom de maat te vinden om de zorg op lokale schaal zo dicht mogelijk bij mensen te organiseren, 

iets waar veel andere gemeenten grote moeite mee hebben. Hij wijst erop dat Haarlem als een van de 

weinige Noord-Hollandse gemeenten een groene score gekregen heeft voor zijn transitiedocument. 

Het gaat om een combinatie van vernieuwing en het borgen van zorg, zoals ook bij BUUV gebeurt. 

De gemeente wil juist een te grote aanspraak op het sociale vangnet voorkomen. De aandacht voor 

preventie brengt ook een zeker risico met zich mee dat in eerste instantie de zorgvraag kan groeien. Op 

termijn als het beleid effecten gaat afwerpen, verwacht hij echter een daling, zodat het vangnet in 

stand te houden blijft. 

De discussies over deze transitie zijn nog lang niet uitgewoed. Haarlem weert zich ook in het verband 

van grote steden. Voor de nieuwe raad staat een programma klaar om de kennis over te dragen, zodat 

ook de nieuwe raadsleden met kennis van zaken een oordeel kunnen vormen over de verordeningen. 

De gemeente houdt zich volgens hem aan de wettelijke afspraken over verdringing op de 

arbeidsmarkt. De door mevrouw Özogul genoemde zaken hebben volgens hem niets te maken met de 

tegenprestatie uit de Participatiewet, maar met re-integratie en het opdoen van werkervaring volgens 

vastgesteld beleid. 

De bedoeling is de indicatoren per cluster en decentralisatie in 2015 zonder meer op te nemen in de 

programmabegroting en stapelingsmonitor. Het gebruik van de term mogelijk in de antwoorden slaat 

niet op dat voornemen, maar op het onderzoek welke indicatoren dan bruikbaar zijn. 

Hij belooft de stukken nog eens laten nakijken op mogelijke tegenstrijdigheden rond 

doelgroepenbeleid. Binnen de Wsw is nu sprake van maatwerk voor doelgroepen en dat zal volgens 

hem nodig blijven. 

 



 

Conceptverslag van de openbare vergadering  

commissie Samenleving van 16 januari 2014 

-5- 

Wethouder Van der Hoek zegt dat het nu gaat om het vaststellen van uitgangspunten. Hij verwacht 

geen wezenlijke tegengeluiden in andere gemeenteraden omdat er een gemeenschappelijk belang is 

voor continuïteit in de zorg en inkoop bij zorgverleners. Hij kan zich moeilijk voorstellen dat een 

kleine gemeente ervoor kiest specialistische zorg op eigen gelegenheid te regelen. Voor de toegang 

kan men een lokale invulling geven, maar die is bij deze kaders niet aan de orde. Naar zijn oordeel 

biedt het kader voldoende ruimte voor lokale verschillen. 

Hij zegt toe meer helderheid te gaan brengen in de reacties op de aanbevelingen ven de 

Participatieraad. Hij ziet de afschaffing van pgb’s voor mantelzorgers niet als een vorm van stank voor 

dank. Het college wil af van mantelzorg als een verkapte vorm van betaalde zorg, omdat die haaks 

staat op de kantelingsgedachte. Vanuit die gedachte zal de verordening uitgewerkt worden. In 

uitzonderlijke gevallen blijft het echter wel mogelijk een pgb te regelen voor een mantelzorger. Maar 

daar moet dan een goede onderbouwing voor zijn. Dat noemt hij ook maatwerk en zorgvuldig omgaan 

met overheidsgeld. 

Huishoudelijke hulp is geen zorg maar schoonmaak. Daar komt een aanzienlijke korting op van 

rijkswege. Veel invulling is nog afhankelijk van nadere richtlijnen van de wetgever. Het uitgangspunt 

is dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor een schoon huis. Op basis van indicaties wordt per 

geval gekeken naar de meest geëigende vorm van hulp. Hij zal kijken of hij voor de behandeling in de 

raad nog schriftelijk opheldering kan geven over de cijfers die mevrouw Özogul aanroert. Hij wijst 

ook op de komende bespreking van het experiment met huishoudelijke hulp. De denkrichting is dat de 

particuliere markt uitkomst biedt aan categorie 1. Hij sluit niet uit dat dit niet helemaal gaat lukken en 

dat het treffen van een collectieve voorziening dan geboden is. Maar dan komt hij daarmee terug naar 

de raad. 

 

De voorzitter stelt vast dat dit voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. 

 

Overige punten ter bespreking 

 

7. Intentieverklaring regionale bestuurlijke samenwerking werkgeversdienstverlening, 

sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid Zuid- en Midden-Kennemerland. 

 

De heer Wiersma (CDA) zegt dat het hier gaat om een invulling van rijksbeleid, die goed aansluit bij 

het subsidiariteitsbeginsel. Een grotere arbeidsregio biedt grotere kansen. Hij is benieuwd wanneer de 

raad heldere resultaatformuleringen tegemoet mag zien? 

 

Mevrouw Koper (PvdA) stemt volledig in met het stuk. 

 

Mevrouw Breed (D66) noemt het een goede nota rond een goed initiatief, die zal leiden tot een betere 

aansluiting van vraag en aanbod op een grotere arbeidsmarkt. 

 

Mevrouw Özogul (SP) noemt het een goed stuk, maar vraagt naar een evaluatiemoment om de 

effectiviteit in de praktijk te kunnen beoordelen. 

 

De heer Azannay (GroenLinks) vraagt nadrukkelijk rekening te houden met het gegeven dat veel 

jongeren geen baan kunnen vinden, ook al hebben ze nog zulke mooie diploma’s. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt een evaluatie toe. Er wordt nu in eerste instantie toegewerkt naar de 

mijlpaal van de opening van het Werkplein op 1 juli. Dan wordt er gekeken welke partners nog meer 

bij de regionale aanpak betrokken moeten worden om te komen tot een goede dienstverlening aan 

werkgevers. Daarna kunnen resultaten geformuleerd worden in overleg met alle partners. Deze 

intentieverklaring is te zien als een bekroning van het feit dat Haarlem de centrumstad is van één van 

de 35 arbeidsregio’s in Nederland. De verklaring respecteert de lokale verschillen in het benaderen van 

wekgevers in de verschillende gebieden. De wethouders blijven aansprakelijk voor het lokale aandeel 

in deze regionale samenwerking. Het Werkplein is daarvoor nodig en er worden ook afspraken 

gemaakt over digitalisering en backoffice om alles zo in te richten dat werkgevers weten waar ze 

terechtkunnen. Uit het RKC-rapport kwam naar voren dat het arbeidsmarktbeleid nu te gefragmenteerd 
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is. Deze aanpak moet daarin verbetering brengen. Er is bewust gekozen voor de schaal van de 

westrand van het metropoolgebied. Daarbij is ook van betekenis dat werkgevers, werknemers en 

onderwijsinstellingen over gemeentegrenzen heen opereren. Deze beweging biedt meer mogelijkheden 

om al die bewegingen beter op elkaar af te stemmen en waar nodig in de gaten te houden. Er is straks 

meer zicht op of jongeren zich wel houden aan de keuze voor werk of scholing. Ook bij de leerplicht is 

al sprake van regionale samenwerking. Voor (ESF-)subsidies in het kader van de jeugdwerkloosheid is 

regionale samenwerking een vereiste. Bij de lopende subsidies is daar al op vooruitgelopen. De 

problemen van jongeren met een diploma om een baan te vinden zijn hem bekend. Hij hoopt daar met 

het Werkplein beter zicht op te krijgen en oplossingen te vinden door een betere match tussen 

werkgevers en werkzoekenden. Het zal een lastig probleem blijven, maar de duidelijkheid zal voor alle 

partijen groter worden. Er zijn jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarvoor zal activering 

en bijvoorbeeld ook SROI noodzakelijk blijven. Het is nog ongewis wat de komende uitstroom van 

ouderen voor effect zal sorteren op de arbeidsmarkt. 

 

De voorzitter stelt vast dat het stuk voldoende en met instemming besproken is. 

 

8. Toezichthoudende rol openbaar onderwijs 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt dat hij in deze notitie heeft willen aangeven hoe het college aankijkt 

tegen zijn toezichthoudende rol op het openbaar onderwijs en hoe die zich verhoudt met de wijze 

waarop de governance geregeld is. Hij neemt aan dat de commissie daarover wil praten. 

 

Mevrouw Kerbert (D66) zegt dat zij dit schriftelijke antwoord op een vraag van mevrouw Huysse 

voor kennisgeving heeft aangenomen en niet gezien heeft als een te bespreken stuk. 

 

De heer Aynan (PvdA) merkt op dat de brief geschreven is vóór de bespreking in de raad, waar 

duidelijk werd hoe de raadsmeerderheid over dit onderwerp denkt. Hij acht de brief daarom 

achterhaald en vindt de agendering vreemd. 

 

De heer Rutten (VVD) vraagt op welk moment het gesprek gevoerd gaat worden over de praktische 

invulling van de toezichthoudende rol en of de wethouder bereid is de commissie ambtelijke 

ondersteuning te bieden om die invulling uit te werken. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt dat de raad heeft gevraagd om deze informatie. Het was niet zijn 

bedoeling de brief actief geagendeerd te krijgen. Hij zal de raad tot de komende verkiezingen blijven 

informeren in het kader van de actieve informatieplicht. Dit onderwerp is in de raad van 19 december 

besproken, maar over een aantal zaken moeten nog besluiten genomen worden. Als de raad volgende 

week met moties en amendementen komt om zaken anders in te richten, zal het college daaraan 

uitvoering geven en is er desgewenst ambtelijke ondersteuning voor de commissie beschikbaar. Dat 

ziet hij als de taak van het college. Tegelijkertijd wijst hij erop dat hij nog vóór de verkiezingen met 

een notitie zal komen over de gevolgen voor het openbaar onderwijs van de voorstellen die de raad 

doet. Dat kan leiden tot een vervolggesprek in de gemeenteraad, voordat de raad besluiten neemt. 

 

De voorzitter sluit de bespreking af. 

 

9. Rondvraag 

 

Mevrouw Koper (PvdA) informeert naar de gang van zaken rond de Duinwijckhal en rond de 

24 uurslocatie. 

 

De heer Wiersma (CDA) vraagt welke acties worden ondernomen om de vloer in de Beyneshal weer 

op orde te krijgen. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat hij zelf is gaan kijken in de Beyneshal en de kwestie in zijn staf 

heeft geagendeerd. Formeel zijn er geen klachten ingediend bij de beheerder van de zaal, maar er is 



 

Conceptverslag van de openbare vergadering  

commissie Samenleving van 16 januari 2014 

-7- 

wel iets met de vloer aan de hand. Daarover is ook afstemming met de afdeling Vastgoed gewenst om 

desinvesteringen te voorkomen. Daarover wordt een notitie opgesteld. Zodra er meer helderheid is, zal 

hij de raad informeren. 

Over de Duinwijckhal komt nog deze maand informatie naar de raad. Hij kan nu al zeggen dat er hard 

aan de hal gewerkt wordt. 

Bij de 24 uurslocatie gaan kwaliteit en degelijkheid boven snelheid. De raad heeft duidelijke kaders 

vastgesteld voor de speurtocht naar geschikte locaties. Het bekijken en beoordelen van locaties is nog 

in volle gang. Het zal niet meer lukken om nog deze raadsperiode met een voorstel naar de raad te 

komen. 

 

Mevrouw Özogul (SP) heeft vernomen dat een vrouw van tachtig jaar zich niet kon inschrijven bij 

Woonservice omdat zij niet in staat was zich digitaal in te schrijven en via internetbankieren te 

betalen. Zij vraagt of het bekend is dat deze vorm van uitsluiting plaatsvindt en of dat bij meer 

instellingen het geval is. Zij vraagt de wethouder contact op te nemen met Woonservice. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt dit probleem te zullen laten uitzoeken, omdat de toegankelijkheid voor 

iedere burger gegarandeerd moet zijn. 

 

10. Agenda komende commissievergadering(en) 

 

De voorzitter merkt op dat er voor de vergadering van 30 januari nog maar één onderwerp is 

geagendeerd. Daarom wordt overwogen die vergadering niet te laten doorgaan. 

 

Mevrouw Özogul (SP) wil het ingekomen stuk over kostenbeheersing van de OV-taxi agenderen. 

De heer Wiersma (CDA) wil de ingekomen stukken over binnensportaccommodaties 

(actielijstnummers 1126 en 1127) agenderen. 

De commissie stemt in met beide verzoeken. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) brengt in herinnering dat de wethouder heeft toegezegd vóór de komende 

verkiezingen de nieuwe sportagenda met de commissie te bespreken. 

 

De voorzitter stelt vast dat de vergadering van 30 januari doorgaat met de genoemde agendapunten. 

De griffie zal de wethouder herinneren aan zijn toezegging. 

 

11. Sluiting 
 

De voorzitter vraagt om 21.50 uur de wethouders en de mensen op de publieke tribune de zaal te 

verlaten vanwege de aansluitende besloten bespreking. 

 

Na afloop van het besloten deel sluit hij de vergadering om 22.15 uur. 


