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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 9 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), Koper (PvdA), Langenacker (PvdA), De Leeuw (OPH), Özogul-Özen 

(SP) 

 

Afwezig: de heer Snoek (CDA), mevrouw Kerbert (D66) 

 

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 21.10 uur en wenst allen een goed nieuw jaar toe.  

Er zijn berichten van verhindering van de heer Snoek (CDA) wegens ziekte en mevrouw Kerbert 

(D66) wegens vakantie. 

  

2. Spreektijd voor belangstellenden 

 

Er hebben zich geen belangstellenden gemeld. 

 

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. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

Mevrouw Breed (D66), de heer Azannay (GroenLinks) en de heer Aynan (PvdA) kondigen elk een 

rondvraag aan. 

Er zijn geen mededelingen.  

 

Overige punten ter bespreking 

 

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

 (transitieplan specialistische ondersteuning Sociaal Domein) 

 

De voorzitter meldt dat de tweede termijn van de bespreking van dit raadsbesluit met lijvige bijlagen 

in de vergadering van 16 januari zal plaatsvinden. 

 

Insprekers 

 

Mevrouw Nelemaat (voorzitter Participatieraad) zegt dat de Participatieraad in november hard 

gewerkt heeft om de adviezen op tijd bij het college af te leveren. Dat is gelukt, maar zij mist in de 

reactie van het college op die adviezen de resultaatgerichtheid die de Participatieraad zelf nastreeft in 

zijn adviezen. Veel aanbevelingen lijken te worden overgenomen, maar met vage bewoordingen als 

‘wordt meegenomen’ en dergelijke. En dat betekent voor haar raad meer werk om te blijven monitoren 
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wat er werkelijk met de aanbevelingen gebeurt. Zij wil graag nog enkele punten uit de adviezen naar 

voren brengen: 

 Een pleidooi voor nog meer aandacht voor communicatie naar de burgers, met veel herhalingen en 

praktische voorbeelden. Zij verwijst daarbij naar de bij de raad bekende ‘Proefruin Communicatie’ 

van de voorgangers van de Participatieraad. 

 De bezorgdheid over de continuïteit van de zorg en de infrastructuur als de gemeente elke 

verantwoordelijkheid voor frictiekosten zonder meer naast zich neer zou leggen. 

 Meer aandacht voor de inhoudelijke en financiële monitoring van de daadwerkelijke 

zorgverlening. 

 De reactie op het advies over de Participatiewet is het meest duidelijk, maar kan op het gebied van 

planning nog verbeterd worden. 

 Extra aandacht voor allochtone jongeren, omdat die groep bij de analyse duidelijk naar voren 

komt. 

 Aandacht voor verdringing op de reguliere arbeidsmarkt bij gevraagde tegenprestaties van 

uitkeringsgerechtigden, maar ook voor zinvolle activiteiten om de weg naar de reguliere 

arbeidsmarkt te stimuleren. 

 

Mevrouw Schenning (voorzitter Vereniging 0 tot 23 voor de samenwerkende vrijgevestigde Jeugd-

GGZ) zegt dat de transitie Jeugdzorg voor de vrijgevestigde jeugdhulpverleners een belangrijke 

prikkel geweest is om te komen tot de oprichting van haar vereniging. Zij spreekt haar waardering uit 

voor de wijze waarop de gemeentelijke projectleider, mevrouw Van den Bos, de vereniging betrokken 

en geïnformeerd heeft in het proces. Zij is blij dat de vrije keuze voor particuliere praktijken in het 

Beleidskader gewaarborgd is, omdat dit aansluit bij de wens van veel cliënten. In het algemeen spreekt 

zij haar waardering uit voor de openheid en uitnodigende houding van de gemeente. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) complimenteert de Participatieraad met de kwaliteit van de adviezen. Zij 

vraagt of de raad openstaat voor een gesprek met raadsleden over de adviezen. 

 

Mevrouw Nelemaat zegt dat de Participatieraad daartoe bereid is. 

 

De voorzitter bedankt de insprekers en gaat over tot de bespreking van de stukken. 

 

De heer Wiersma (CDA) bedankt de Participatieraad voor de heldere adviezen die hij als een soort 

leidraad door de stukken heeft gehanteerd. Voor een nieuwkomer die voor het eerst geconfronteerd 

wordt met deze omvangrijke en complexe materie, lijkt het hem haast onmogelijk zich dit dossier 

eigen te maken. Bij alle omvang moet men de menselijke maat echter niet uit het oog verliezen. De 

diversiteit aan gelegenheidscoalities met regiogemeenten maakt hem achterdochtig naar de werkelijke 

motieven. Hij is benieuwd naar het effect van stapelingskortingen en alle onvoorspelbare wijzigingen 

die in de loop van het jaar nog uit Den Haag zullen komen. Hij is benieuwd of er bij de huishoudelijke 

zorg inkomenspolitiek om de hoek komt kijken, door bijvoorbeeld te gaan weken met de zorgcheques 

die de vakbonden onlangs lanceerden als idee. Of komt er een ander systeem om huishoudens te 

financieren? Hij heeft de indruk dat tussen de regels door ook nog oplossingen verstopt zijn voor 

andere belangen. Hij vraagt of deze maatregelen nodig zijn om zwart werken tegen te gaan of om het 

gevraagde maatwerk te leveren en te bezuinigen. Hij wil een toelichting op de bij 3d genoemde 

gedeeltelijke vergoedingen en landelijke regeling voor eigen bijdragen, omdat die naar zijn mening 

haaks op elkaar kunnen staan. Hij vraagt of het inderdaad de bedoeling is BUUV in te zetten om 

oplossingen voor elkaar te krijgen, want daar zou het CDA grote moeite mee hebben. Zijn de 

opmerkingen over het PGB bedoeld als middel om het goedkoper te maken of om te komen tot 

maatwerk? Hij is benieuwd naar de gevolgen als andere gemeenten in 2014 zouden gaan afhaken in de 

beoogde samenwerkingsverbanden. Hij wil weten of het maatwerk niet in de knel kan komen juist 

omdat de wijkteams zo dicht bij de burger staan. Bestaat niet het risico dat men bij het ene wijkteam 

een betere deal voor elkaar kan krijgen dan bij het andere? Hij is benieuwd of men goed zicht heeft op 

mantelzorgers als die uit een andere gemeente komen en hoe hun (vervoers)kosten worden vergoed. 

Hij wil weten of de gemeente dit stuk ook heeft voorgelegd aan het Platform Mantelzorg, dat nu niet 
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meer vertegenwoordigd is in de Participatieraad, maar voorheen wel geconsulteerd werd. Hij maakt bij 

voorbaat zijn excuses als hij vragen heeft herhaald die al eerder in het traject zijn beantwoord. Dat ligt 

dan aan de complexiteit van het hele stuk. 

 

De heer Vrugt (Actiepartij) zegt het pakket nog niet helemaal te hebben kunnen doornemen. Het 

maakt hem niet blij te zien wat Den Haag allemaal over de schutting van gemeenten kiepert. Het stuk 

werpt nog veel vragen op waarin nog geen keuze gemaakt wordt, bijvoorbeeld over de vraag of er een 

eigen beleid moet komen voor eigen bijdragen. Hij is benieuwd wanneer die keuzes wel gemaakt gaan 

worden. Ook is hij benieuwd hoe de democratische legitimering van de regionalisering georganiseerd 

gaat worden. Hij maakt zich zorgen over de genoemde kortingen op residentiële jeugdzorg, waar 

volgens hem nu al een tekort aan is. Ook in de psychiatrische zorg signaleert hij een koerswending 

naar kortere behandelingen die volgens hem niet wenselijk is. Hij vraagt of het de bedoeling is te 

komen tot grotere behandelgroepen. Er wordt gesproken van spelregels voor flexibele zorg, maar ook 

daar worden verder geen keuzes in gemaakt. Hij vraagt ook aandacht voor het aspect van verdringing 

op de arbeidsmarkt bij tegenprestaties. Aan de andere kant ziet hij een verarming van de mantelzorg 

als die niet meer ingezet mag worden als tegenprestatie, terwijl men ook de PGB wil gaan afschaffen. 

Aan de andere kant wil men een soort verplichte mantelzorg gaan invoeren. Het is voor hem de vraag 

of de zorgbehoevenden daar beter van worden. Bij de AWBZ wordt gemeld dat een hogere eigen 

bijdrage ook een rem kan vormen op het aantal aanvragen. Hij vraagt of dat een beoogd beleidseffect 

is of een constatering. Tot slot vraagt hij of er nu een keuze gemaakt wordt voor grote integrale 

zorgaanbieders of dat er ook gekoerst wordt op kleine specifieke aanbieders. Hij noemt als voorbeeld 

het straathoekwerk. Hij vraagt of de raad daar nog beslissingen over gaat nemen of dat die vraag 

volledig is gemandateerd aan het college. 

 

De heer Aynan (PvdA) bedankt de Participatieraad voor het heldere advies en de afdeling voor al het 

werk om de raad bij alle onzekerheden geïnformeerd te houden. Hij vraagt of de raad een uitspraak 

moet doen over het bepalen van inkomensgrenzen voor eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp. De 

PvdA verwacht veel van de extra aandacht voor preventie. Hij is benieuwd of het voorstel van de GGZ 

in Amsterdam om al op jonge leeftijd te interveniëren bij risicokinderen ook in Haarlem van 

toepassing kan zijn. Hij is benieuwd naar de praktische gevolgen als gemeenteraden in de regio met 

amendementen komen op de nu gemaakte afspraken. 

 

Mevrouw Koper (PvdA) prijst zich gelukkig dat zij de afgelopen jaren stapsgewijs in dit dossier is 

meegenomen en onderschrijft de noodzaak nieuwe raadsleden straks hier goed mee vertrouwd te 

maken. Het zijn nu nog afzonderlijke nota’s, maar op termijn is het de bedoeling tot een integrale 

aanpak te komen, al maken alle rijksregelingen dat niet gemakkelijk. Het wordt een kwestie van slim 

combineren om voor elke zorgbehoevende de juiste zorg voor elkaar te krijgen. Zij onderschrijft de 

noodzaak van extra aandacht voor het monitoren om te kunnen beoordelen of het beleid wel tot de 

beoogde resultaten leidt. Zij vindt het een goede zaak dat Den Haag met overgangsregelingen komt 

om voor bijvoorbeeld Wajongers een zachte landing mogelijk te maken, maar waarschuwt dat zulke 

regelingen de gemeente niet mogen opzadelen met extra financiële problemen. Zij gaat ervan uit dat 

goed is nagegaan of deze nota’s in overeenstemming zijn met de recent vastgestelde subsidiekaders. 

Zij weet dat er in veel gemeenten al experimenten gaande zijn met wederkerigheid in het kader van de 

komende Participatiewet. Zij onderstreept de wens om dat te combineren met activiteiten voor 

toeleiding naar werk. Zij wijst op recente berichten van Sociale Zaken dat niet alle verordeningen al 

helemaal rond hoeven te zijn op 1 januari 2015. De werkdruk op de afdeling hoeft dus niet onnodig 

opgevoerd te worden. Zij signaleert in de stukken tegenstrijdigheden in de omgang met doelgroepen. 

Enerzijds wordt gesteld dat er geen verschil meer gemaakt wordt in doelgroepen, anderzijds wordt 

gesteld dat er over sommige doelgroepen nog weinig kennis in huis is. Zijzelf denkt dat er specifieke 

aandacht voor bepaalde doelgroepen nodig zal blijven. 

Zij is benieuwd hoe het college aankijkt tegen de samenwerking met zorgverzekeraars. Voor de 

integrale aanpak is een goede afstemming van belang, maar vanuit Den Haag komen telkens 

wisselende geluiden over taakverschuivingen naar gemeenten of verzekeraars. Haar vraag is hoe de 

gemeente het overzicht denkt te behouden over alle mogelijke aanbieders. 
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Mevrouw Huysse (GroenLinks) merkt op dat de vele onzekerheden ook de mogelijkheden verruimen 

om gaandeweg nog verbeteringen aan te brengen. Zij zet vraagtekens bij de haast die gemaakt wordt 

om nu al tot besluitvorming over te gaan. Zij dankt de Participatieraad en deelt de zorgen over de 

monitoring. Zij is benieuwd of er al een evaluatie is voorzien. Zij wil weten hoe men de zaken 

kwantificeerbaar wil maken en inzicht wil houden in de ontwikkelingen in de verschillende velden en 

de uitwerking van keuzes. Zij vraagt zich af hoe vastgesteld gaat worden of maatwerk effectiever 

oplossingen biedt en hoe men daarin kan differentiëren en bijsturen. Het uitgangspunt is dat het 

rijksbudget het werkbudget is, maar wat gaat er gebeuren als het niet lukt de nodige kortingen te 

realiseren? Ook zij is benieuwd hoe de democratische afstemming met buurtgemeenten geregeld is. 

GroenLinks heeft moeite met het idee om anders om te gaan met de PGB-toekenning, waarbij 

mantelzorg alleen nog in aanmerking komt als die aantoonbaar beter is. Volgens haar zijn 

mantelzorgers juist beter op de hoogte van de zorgbehoefte en is die achterstelling dus onterecht. Zij 

wil mantelzorg juist niet ontmoedigen en cliënten niet dwingen duurdere externe hulp te zoeken. Zij 

wil weten wat de toegangstoets voor huishoudelijke hulp inhoudt. Zij vraagt hoe in Haarlem geregeld 

kan worden dat re-integratieactiviteiten wel aangemerkt mogen worden als tegenprestatie. Zij denkt 

dat het hoofdstuk bejegening een belangrijk punt moet zijn in het beleidskader Participatiewet om de 

re-integratie te bevorderen. Zij is benieuwd of er voor alle beleidskaders een klachtenregeling, 

klanttevredenheidsonderzoeken en een klokkenluidersregeling voorzien zijn. Tot slot is zij benieuwd 

hoe de aandacht voor specifieke groepen in de Participatiewetkaders vorm gaat krijgen. Zoals het er nu 

ligt, lijkt het alsof geen enkele groep meer speciale aandacht nodig heeft. 

 

Mevrouw Breed (D66) complimenteert het college en het ambtelijk apparaat met de wijze waarop nu 

de veelomvattende inhoudelijke discussies van de afgelopen jaren zijn gekoppeld aan een organisatie 

en een systeem. Het heeft in haar ogen een goed en helder stuk opgeleverd. Hetzelfde geldt voor de 

adviezen van de Participatieraad en de reactie daarop waarin de verbanden gelegd worden met de nota 

Samen voor Elkaar. Het gaat om de onderlinge verhoudingen tussen burgers, gemeente en 

professionele organisaties. Die lijnen vindt zij in het stuk duidelijk aangegeven. Zij denkt anders dan 

GroenLinks dat er wel haast geboden is met de fundamenten onder dit bouwwerk. Onderweg kan alles 

nog meegenomen worden. Het lijkt er soms op of Den Haag toch weer alle politieke keuzes lijkt te 

gaan maken, maar zij denkt dat er bij de verordeningen en andere uitwerkingen nog volop ruimte is 

om lokale politieke keuzes te maken. De nota geeft ook de nodige ruimte aan professionele 

organisaties waar D66 altijd voor gepleit heeft. Het zal nog spannend worden of alles gaat werken en 

passen, het is een nieuwe manier van werken waar iedereen aan zal moeten wennen. Zij heeft de nota 

niet beoordeeld op politieke en maatschappelijke doelen, maar op de vraag of mensen in dit systeem 

goed bejegend worden. En dat is volgens haar het geval. Het opdrachtgeverschap staat ook helder 

omschreven, zodat aanbieders straks adequaat kunnen reageren op een uitvraag. De organisaties 

moeten zich gaan inrichten op de nodige flexibiliteit. Zij vindt het moedig dat het college dat zo stevig 

durft neer te zetten in deze nota. 

Het PGB gaat D66 na aan het hart en zij bepleit dan ook het maximaal benutten van de ruimte die de 

wet gaat bieden om de individuele keuzevrijheid op dat gebied zo groot mogelijk te houden. De 

criteria voor huishoudelijke zorg komen haar nog vaag over – wat dient men bijvoorbeeld te verstaan 

onder licht regieverlies? De Jeugdzorg wordt nog te veel apart behandeld en zou ook meer integraal 

geborgd moeten worden. Zij is benieuwd of het systeem van regionale samenwerking flexibele genoeg 

is om verschillende politieke keuzes per gemeente te implementeren. Als dat niet het geval is voorziet 

ook zij problemen met de democratische legitimering. 
 

De heer Rutten (VVD) spreekt zijn waardering uit voor het goed overdachte totaalpakket met een 

duidelijke, voor de VVD herkenbare koers. Ook is hij blij met het draagvlak bij de Participatieraad en 

het feit dat zaken goed doorgesproken zijn met alle belanghebbenden. Dat is ook in het belang van de 

verordeningen die later gemaakt moeten worden bij volgende beslismomenten. Het gaat er op dit 

moment om niet te vervallen in detaildiscussies, maar om voor te sorteren op wetten die nog niet 

helemaal duidelijk zijn. Maar het fundament moet nu wel gelegd worden, daarmee kan men niet 

wachten tot december. Hij wil een aantal globale dilemma’s voorleggen. Men moet zich niet 

blindstaren op bezuinigen, het uiteindelijke doel moet blijven dat er voor iedereen goede zorg 

beschikbaar is. Goede informatievoorziening is nodig, maar in de praktijk zal men er tegenaan botsen 
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dat de gemeente informatie wettelijk niet altijd mag gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld aan bod komen 

als het gaat om netwerken van mensen in kaart te brengen met het oog op mantelzorg. Ook moet men 

niet de focus uitsluitend richten op de transitie. De transitie dient in zijn visie als inleiding op de 

beoogde transformatie waarin de burgers meegaan in deze beweging. De overgangsrechten die nu in 

Den Haag bedacht worden, zijn mooi en aardig, maar belemmeren wel de beleidsvrijheid van de 

gemeente omdat die wel voorzieningen moet blijven bieden terwijl het budget gekort wordt. Hij is 

benieuwd naar de visie op kwaliteitssturing nu de nieuwe Wmo van klanttevredenheidsonderzoeken 

overschakelt op klantbelevingsonderzoeken. De huidige Wmo maakt nog onderscheid tussen 

individuele en collectieve voorzieningen, de nieuwe ziet collectieve ook als onderdeel van maatwerk, 

zodat er individueel niet meer zoveel gecompenseerd hoeft te worden, al mag die laatste term ook niet 

meer gebruikt worden. Het bestaan van een collectieve voorziening kan dus een weigeringsgrond 

worden voor een maatvoorziening. Het is de vraag of het college die kant uit wil. Er moet ook voor 

gewaakt worden dat maatwerk niet ontaardt in willekeur. Maatwerk kan ook uitlopen op reeksen 

juridische procedures. 

Risico’s zijn in de jeugdzorg niet te vermijden, zeker niet als de aanpak verlegd wordt van juridisch 

naar een waarbij de menselijke kant centraal staat. Maar dat betekent wel dat de raad moet kunnen 

vertrouwen op het vakmanschap van de medewerkers en zich beraadt over hoe om te gaan met 

missers. Een misser kan niet opgelost worden door simpelweg een wethouder naar huis te sturen. 

Verder moet de toegang tot specialistische ondersteuning betaalbaar en helder zijn. Er moet een goede 

mandatering komen en heldere beroepsprocedures, zodat de burger weet waar hij met klachten 

terechtkan. 

Tot slot is hij benieuwd welk standpunt de gemeente inneemt bij de ledenraadpleging op 15 januari 

van de VNG over het akkoord met staatssecretaris Van Rijn. 

 

De heer Schouten (Sociaal Lokaal) heeft het lijvige, maar goed leesbare boekwerk slechts ten dele 

kunnen bestuderen. Hij denkt dat het nu al zo sterk voorsorteren terwijl er nog zo veel onzeker is, kan 

leiden tot veel ongerustheid. Maar hij ziet weinig andere keuzes voor Haarlem. Het gaat hier in zijn 

ogen om bezuinigingen die kennelijk zwaarder moeten wegen dan de zorg. Hij vraagt zich af of de 

financiële voordelen zullen opwegen tegen de nadelen die cliënten gaan ondervinden. Die vraag heeft 

hem van diverse kanten bereikt. Hij is benieuwd hoe de wethouder daar tegenaan kijkt. Volgens de 

Vereniging 0 tot 23 is de combinatie echter wel goed mogelijk. Hoe het echt gaat uitpakken, zal de 

praktijk uitwijzen. Hij brengt in herinnering dat de heer Visser van de Rekenkamer sprak van een 

nachtmerrie vol onomkeerbare beslissingen. Hij is benieuwd of de ambtenaren voldoende geschoold 

zijn voor alle nieuwe taken. Hij hoopt dat de aanbevelingen van de Participatieraad serieus worden 

meegenomen, daar is die raad immers voor ingesteld. Tot slot waarschuwt hij ervoor niet al te zwaar te 

leunen op mantelzorgers om te voorkomen dat die zelf weer een mantelzorger nodig gaan hebben. 

 

De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) vindt het een slechte timing om nu al instemming te vragen met 

iets waaromtrent nog zo veel onzekerheden zijn. Hij heeft begrepen dat er op 13 januari in Den Haag 

een inhoudelijke bespreking van dit onderwerp is en hoopt dat daar meer duidelijkheid ontstaat. Ook 

wijst hij op de komende gemeenteverkiezingen. Hij maakt zich onverminderd zorgen over het sociale 

vangnet en voorziet dat daar nog meer mensen in zullen belanden als ze de regie verliezen omdat er 

geen zorg meer is. Hij betwijfelt of vrijwilligers alle hen toegedeelde taken wel zullen kunnen 

overnemen. Tot slot dankt hij de Participatieraad voor de gidsfunctie in dit ingewikkelde stuk.  

 

Mevrouw Özogul (SP) stelt dat alles voortkomt uit de wens van het kabinet om de last van de 

bezuinigingen bij gemeenten neer te leggen. Zij ziet in alle stukken niet de wens om de Haarlemmers 

te voorzien van goede zorg en kwetsbaren te ontzien, maar uitsluitend een bezuinigingsmotief. Bij de 

Jeugdzorg ziet ze de keuzevrijheid verdwijnen als er geen geld meer is. Voor de SP is het van belang 

dat cliënten hun huidige zorgverlener kunnen behouden en dat iedereen toegang heeft tot de zorg die 

hij nodig heeft. Desgevraagd geeft zij aan de strijd tegen de kabinetsbezuinigingen niet te willen 

opgeven en te blijven strijden voor goede thuiszorg. Dankzij de sociale strijd is de bezuiniging op 

thuiszorg teruggebracht van 75% naar 40%. Zij is bereid om mee te denken over het opzetten van 

gemeentelijke thuiszorg. Zij wil niet knielen voordat de beul heeft toegeslagen en vindt dat de 

gemeente in Den Haag duidelijk moet maken dat het voor dit bedrag domweg niet kan. Maar daar 
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waren de andere fracties niet toe bereid. De bezuinigingen zijn in haar ogen onmenselijk en brengen de 

zorg terug naar middeleeuwse proporties toen kinderen met elkaar kibbelden over de vraag wie de 

zorgbehoevende grootouders in huis moest halen. Mantelzorgers kunnen in haar ogen niet alle werk 

van professionele hulpverleners overnemen. Zij ziet de gevreesde willekeur al optreden nu de ene 

gemeente zich socialer opstelt dan de andere. Sommige gemeenten zitten wat ruimer in hun middelen 

omdat ze geen torenhoge schulden hebben. Hoe dan ook wenst zij niet nu al kaders vast te stellen die 

in haar ogen vooruitlopen op taakstellingen waarover de strijd nog niet gestreden is. 

Zij is benieuwd of het krantenbericht klopt dat zorgmedewerkers in zes dagen kunnen worden 

opgeleid. Ondanks alle maatregelen voor een zachte landing blijft de nieuwe Participatiewet in haar 

ogen keihard voor Wajongers en Wsw’ers. Inwonende kinderen verliezen het recht op een uitkering 

als er iemand anders in huis een inkomen heeft. Zij is benieuwd naar de eenvoudige toegangstoets 

voor huishoudelijke zorg. Zij vraagt wat er bedoeld wordt met de eigen bijdrage of gedeeltelijke 

vergoedingen voor huishoudelijke hulp. Ook zij vindt dat tegenprestaties niet mogen leiden tot 

verdringing op de arbeidsmarkt en ook betekenisvol moeten zijn. Zij is een voorstander van 

interventies op jonge leeftijd om ontsporingen later voor te zijn, bij voorkeur in samenwerking met de 

ouders. In de samenwerking met andere gemeenten moet de zorg voor de cliënt centraal staan en niet 

de wens tot bezuinigen. 

 

Mevrouw De Leeuw (OPH) complimenteert de Participatieraad met de gidsfunctie en de ambtenaren 

voor al hun werk. Zij heeft grote moeite met eigen bijdrages voor mensen met een laag inkomen en 

pleit ervoor goed te kijken naar stapeleffecten bij mensen die gebruikmaken van diverse 

voorzieningen. Bij wederkerigheid dient men volgens haar te kijken naar werkzaamheden die mensen 

naar een baan kunnen toeleiden; een tegenprestatie mag niet ontaarden in een soort taakstraf. 

 

De voorzitter constateert dat er te veel vragen zijn gesteld om in het korte resterende tijdsbestek 

beantwoord te kunnen worden door de wethouders. Hij stelt voor de bespreking hierbij op te schorten 

tot de vergadering van 16 januari en de wethouders de gelegenheid te geven de vragen hetzij 

tussentijds schriftelijk te beantwoorden, hetzij mondeling in hun eerste termijn volgende week. 

De wethouders en de commissie stemmen met dat voorstel in. 

 

6. Jaarverslag 2012 en Begroting 2013 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia 

 

Mevrouw Breed (D66) stelt voor het stuk als hamerstuk met stemverklaring naar de raad te laten gaan, 

zodat de onderwijsspecialist van haar fractie er daar nog iets over kan zeggen. Zij spreekt er haar 

verbazing over uit dat de commissie in januari 2014 een oordeel gevraagd wordt over het jaarverslag 

van 2012 en een begroting van 2013. 

 

De heer Wiersma (CDA) is benieuwd wat de rector van het Stedelijk Gymnasium daar zelf van vindt. 

 

Mevrouw Huysse (GroenLinks) is benieuwd wanneer de stukken aangeleverd zijn. 

 

De heer Schouten (Sociaal Lokaal) informeert naar de omvang van de eigen reserve, als die een 

tekort van ruim 350.000 euro kan opvangen. 

 

Mevrouw Kwint (rector Stedelijk Gymnasium) zegt dat het aan het college en de raad is om op 

basis van deze stukken te beoordelen of er voldoende onderwijs geleverd is in Haarlem. De stukken 

zijn volgens haar in maart 2013 naar de gemeente verstuurd. Het genoemde tekort is dat van de 

stichting als geheel die ook gymnasia in vijf andere gemeenten beheert. De reserve van die stichting 

omvat ongeveer 9 miljoen euro. Haar eigen school heeft 2012 afgesloten met een positief resultaat van 

100.000 euro en heeft een reserve van 2 miljoen euro. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt dat tot nu toe de stukken pas naar de raad gaan als het college zich 

daarover heeft uitgesproken. Dat ze nu op de agenda staan, past binnen die afspraak. Op zich gaven de 

stukken ook geen aanleiding tot veel vragen, zoals ook nu in deze commissie blijkt. In een brief aan de 

raad heeft hij echter al laten weten dat stukken voortaan rechtstreeks naar de raad gaan en dat het 
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college daar dan pas later een oordeel aan toe zal voegen. In de toekomst kan de raad zich dus in een 

cyclus van tweemaal per jaar uitspreken over jaarstukken van de stichtingen voor openbaar onderwijs. 

 

De voorzitter stelt vast dat de stukken als hamerstuk met stemverklaring naar de raad worden 

doorgeleid. 

 

7. Rondvraag 

 

Mevrouw Breed (D66) vraagt of er nog een reactie van de gemeente komt op de publicaties in de 

nasleep van de motie over de afvalstoffenverordening, met name over de onderhandelingen tussen 

Paswerk, Rataplan en De Schalm. 

 

Wethouder Nieuwenburg antwoordt dat wethouder Mulder een nota over duurzaam afvalbeheer aan 

het afronden is die op veel openstaande vragen antwoord zal geven. Bovendien heeft de gemeente 

regelmatig contact met de diverse organisaties die iets te melden hebben rond dit onderwerp. 

 

De heer Azannay (GroenLinks) vraagt hoe het staat met het bij de begroting toegezegde voorstel om 

speeltuinen toegankelijker te maken voor mensen met een Haarlem Pas. 

 

Wethouder Nieuwenburg dacht dat daar al een antwoord op was gegeven, maar zal dit laten nagaan. 

Hij zal daar in de vergadering van 16 januari op terugkomen. 

 

De heer Aynan (PvdA) informeert naar de beloofde evaluatie van de opheffing Bijzondere 

Doelgroepen bij Sociale Zaken. 

 

Wethouder Nieuwenburg antwoordt dat daar aan gewerkt wordt. Hij zal in de vergadering van 

16 januari laten weten wanneer de raad de evaluatie kan verwachten. 

 

8. Agenda komende commissievergadering(en) 

 

Op verzoek van de heer Wiersma (CDA) wordt het ingekomen stuk over het Experiment Hulp bij het 

Huishouden geagendeerd voor een volgende vergadering om de vragen die dit experiment bij het CDA 

oproept te bespreken. De SP geeft aan dat zij ook het stuk graag wil bespreken. 

 

9. Sluiting 
 

De voorzitter vraagt de wethouders en de mensen op de publieke tribune de zaal te verlaten vanwege 

een korte besloten bespreking. 

 

Na afloop van het besloten deel sluit hij de vergadering om 22.55 uur. 


