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 CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 18 APRIL 2013 VAN DE 
COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 
 
Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 
De heren Aynan (PvdA), Azannay (GroenLinks), Reeskamp (fractie Reeskamp), Schouten (Sociaal 
Lokaal), Snoek (CDA), Stapelkamp (Haarlem Plus), Trompetter (Actiepartij) en Wiersma (CDA) en 
de dames Huysse (GroenLinks), Kerbert (D66), Koper (PvdA), De Leeuw (OPH), Özogul-Özen (SP) 
en Pippel (D66) 
 
Afwezig: 
Mevrouw Breed (D66) en De heer Rutten (VVD) 
 
Mede aanwezig: de heren Van de Manakker (voorzitter), Van der Hoek (wethouder), Nieuwenburg 
(wethouder), en mevrouw Taets van Amerongen (secretaris) 
 
Verslag: de heer Timmermans (Notuleerservice Nederland) 
 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er zijn berichten van verhindering van de 
heer Rutten (VVD) en mevrouw Breed (D66). 
 
2. Spreektijd voor belangstellenden 

 
De heer Herremans vindt de manier waarop zijn zoon na een tweede uitloting voor andere scholen 
domweg wordt doorverwezen naar het Schoter College in tegenspraak met beloftes van de wethouder 
en de beschreven procedures in het Brugboek. Hij citeert een passage uit dat boek waarin gesteld 
wordt dat na een tweede keer uitloten de regievoerder in overleg met de ouders, de schoolbesturen en 
de leerling zal zoeken naar een passende oplossing. De aangeboden optie van inschrijving bij het 
Schoter is voor hem en voor veel ouders met hem niet acceptabel. Die optie staat haaks op de vrije 
schoolkeuze en haalt kinderen via lange fietsroutes weg uit hun eigen omgeving. Bovendien is hij op 
grond van de ervaringen van een oudere zoon niet tevreden over het Schoter en is hij van mening dat 
zijn kinderen geen middel mogen zijn om de overcapaciteit daar op te lossen. Hij roept namens alle 
betrokken 28 ouders de gemeente op in contact te treden met ouders van voor de tweede keer uitgelote 
kinderen om in het belang van de leerlingen tot passende oplossingen te komen en niet de luiken 
gesloten te houden.  
 
De heer Dammers zegt dat hij geen antwoorden krijgt van de gemeente op zijn vragen naar aanleiding 
van de uitloting van zijn dochter. Zij is uitgeloot op het ECL. Vervolgens heeft hij zich met zijn 
dochter georiënteerd op het Coornhert en het Kennemer, waar nog een beperkt aantal plekken voor 
havisten beschikbaar was. Bij het Kennemer werd verteld dat het om 3 plekken zou gaan. Hij heeft 
zijn dochter daarom afgeraden het daar te proberen omdat de kans voor afwijzing te groot zou zijn. Tot 
zijn grote verbijstering werd een paar dagen later bekend dat deze school de 10 (!) extra aanmeldingen 
voor havo allemaal had kunnen honoreren. Dat kan hij niet rijmen. Ten tweede heeft hij vernomen dat 
het een ouder gelukt is het schooladvies opgekrikt te krijgen zodat zijn kind wel is aangenomen op de 
school van voorkeur. Dat is in flagrante tegenspraak met de afspraken in het convenant, waar het 
Coornhert desgevraagd ook op gewezen heeft. Ten derde is hij benieuwd wat de wethouder in de krant 
van afgelopen zaterdag bedoeld heeft met maatwerk, als zijn dochter nu per saldo alleen nog naar het 
Schoter kan volgens de heer Platt. Ten vierde vraagt hij zich af hoe niemand het aantal aspirant-
havisten heeft kunnen voorzien terwijl leerlingen al vanaf de jongste groepen op de basisschool 
gemonitord worden.  
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De heer Hoefmans dochter is eveneens uitgeloot voor het ECL. Voor de vervolgprocedure heeft hij 
informatie opgevraagd aan de gemeente over het aantal beschikbare plaatsen. Daarin staat zwart-op- 
wit dat er op het Kennemer nog 3 plaatsen beschikbaar waren. Dat aantal is inmiddels door de 
werkelijkheid achterhaald, maar was voor hem wel aanleiding zijn kind op het Schoter in te schrijven, 
waar hij overigens geen negatieve gevoelens of ervaringen mee heeft. Maar hij vindt wel dat hem en 
zijn dochter onrecht is aangedaan door het afwijken van de vastgestelde procedures. 
 
De heer Snoek (CDA) spreekt zijn respect uit voor de inzet van deze ouders voor kun kinderen. Hij is 
benieuwd hoe het gesprek met de schoolbesturen verlopen is. 
 
De heer Aynan (PvdA) deelt het respect voor de inzet van de ouders. Hij wijst hen erop dat de 
commissie in mei over de lotingsprocedures komt te spreken als de cijfers bekend zijn en nodigt ze uit 
daarbij aanwezig te zijn. Hij vraagt hoe zij staan tegenover het idee om ook een tweede en derde keus 
te kunnen aangeven voor de loting, zodat daar meteen rekening mee gehouden kan worden in de 
procedure. 
 
De heer Reeskamp (fractie Reeskamp) spreekt van een moedige actie. Hij is benieuwd of er al 
concrete vervolgafspraken gemaakt zijn. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) wijst op de komende evaluatie en vraagt of de wethouder iets kan melden 
over de actuele situatie. 
 
Mevrouw Özogul (SP) deelt het respect voor de inzet van ouders. De evaluatie heeft betekenis voor de 
loting van volgend jaar, maar zij is benieuwd welke handreiking de wethouder nu kan bieden aan deze 
kinderen die zich nu in deze situatie bevinden en hoe hij tegen de ontstane situatie aankijkt.  
  
De heer Herremans zegt dat alle schoolbesturen aangaven dat de procedure is afgesloten en dat zij 
daar niets meer aan kunnen doen omdat anders ongelijkheid zou ontstaan. De heer Platt van de 
gemeente heeft volgens hem aangegeven gebonden te zijn aan de afspraken en alleen nog het Schoter 
te kunnen aanbieden. De 28 ouders zijn nu door het lot bij elkaar gekomen en hebben een tweeledige 
ambitie. Enerzijds om direct te komen tot oplossingen voor hun eigen kinderen, anderzijds voor de 
langere termijn. Daarbij willen zij zich creatief opstellen en geen enkele variant bij voorbaat afwijzen. 
Hij heeft nog geen uitgesproken opvatting over het opnemen van vervolgvoorkeuren in de loting, maar 
denkt dat het in beginsel een prima regeling zou kunnen zijn. Maar hij ziet nog niet precies voor zich 
hoe een dergelijke regeling eruit zou moeten zien om werkbaar te zijn. Er zijn nog geen 
vervolgafspraken, maar er ligt wel de handreiking van de ouders om samen te zoeken naar 
oplossingen. 
 
Wethouder Nieuwenburg spreekt zijn waardering uit voor ouders die opkomen voor hun kinderen. Hij 
kan zich voorstellen dat deze vervelende situatie onzekerheid veroorzaakt. Maar de gemeente is 
gebonden aan de afgesproken regels. Bij een loting kan men het niet iedereen naar de zin maken. Hij 
benadrukt dat 98% van de 3500 leerlingen wel een plek heeft kunnen vinden op de voorkeursschool. 
Er is op zich voldoende aanbod in de stad en in de regio, maar sommige scholen zitten vol. Maar 
sommige ouders willen niet naar de scholen waar wel plek is. Dat alles leidt tot een zekere spanning 
met de vrijheid van schoolkeuze. Tot nu toe is het vinden van oplossingen overgelaten aan de 
schoolbesturen zelf. Hij betreurt het dat dit nog niet in alle gevallen geleid heeft tot resultaten. Daarom 
gaat hij morgen op zijn initiatief zelf om tafel zitten met de schoolbesturen, ook met het oog op de 
afspraak dat een passende oplossing gevonden moet worden voor kinderen die twee keer uitgeloot 
zijn. Hij wil geen onverantwoorde situaties op scholen creëren en kan nu ook niet bepalen hoe het staat 
met hun capaciteit. De lotingssystematiek is voor hem een gegeven en hij wil ook niet een 
ongelimiteerd aantal leerlingen per school toestaan met het oog op een evenwichtige spreiding van niet 
al te grote scholen over de hele stad. Hij wil nu verder geen mededelingen meer doen in het belang van 
het overleg van morgen met de schoolbesturen. Hij hoopt na dat overleg meer te kunnen melden en zal 
daarover in ieder geval terugkoppelen. 
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De heer Aynan (PvdA) bedankt de wethouder voor zijn inzet en vraagt of de ouders ook van de 
wethouder informatie tegemoet kunnen zien. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt eerst te willen zien hoe de schoolbesturen morgen hun 
verantwoordelijkheid nemen voordat hij verdere uitspraken of toezeggingen doet. 
 
De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) vraagt of hij dit ook als een antwoord dient te beschouwen op 
zijn schriftelijk ingediende rondvraag namens deze kinderen. 
 
Wethouder Nieuwenburg bevestigt dat.  
 
Mevrouw Verwey vindt dat de gemeente Haarlem niet zorgvuldig omgaat met haar en de 
subsidieaanvraag van haar wijkproject Meetingz! bij het fonds School in de Wijk. Zij heeft volstrekt 
tegengestelde reacties van de gemeente gekregen. De aanvraag is ingediend op 29 november 2012. Op 
21 december krijgt zij een bericht dat de aanvragen worden beoordeeld en dat zij in januari bericht zal 
krijgen. Op 17 januari ontvangt zij bericht dat de aanvraag is afgewezen met motivering. Op 28 januari 
ontvangt zij echter bericht dat zij verzuimd heeft te reageren op een verzoek van 3 december om 
aanvullende informatie. Dat verzoek heeft haar echter nooit bereikt. Op 15 februari krijgt zij het 
bericht dat haar aanvraag niet meer in behandeling genomen wordt. Zij vraagt zich nu af of de 
aanvraag wel of niet behandeld is. Zij heeft een klacht ingediend die zij gisteren bij de 
klachtencommissie heeft mogen toelichten. Zij richt zich nu echter ook tot deze commissie 
Samenleving omdat zij er niet zeker van zegt te zijn dat de klachtencommissie haar bezwaar serieus 
neemt. Zij zegt daar enkele bagatelliserende opmerkingen te hebben opgevangen. Zij meent dat er 
sprake is van pertinente procedurele fouten, het dubieus hanteren van beoordelingscriteria en zij pleit 
voor meer transparantie door het bekendmaken van de gehonoreerde initiatieven. De overheid 
verwacht zorgvuldigheid van de burger, dan moet dat volgens haar omgekeerd ook gelden. 
   
De heer Aynan (PvdA) vraagt waarom de inspreekster niet eerst de uitspraak binnen 8 weken van de 
commissie BBS afwacht op haar klacht.  
 
Mevrouw Verwey zegt dat de commissie BBS haar zelf heeft geadviseerd te komen inspreken. Zij 
betwijfelt of haar verhaal daar wel serieus genomen wordt, maar wacht de uitspraak in spanning af. 
 
Wethouder Van der Hoek zegt het niet gepast te vinden nu als college te reageren als er nog een 
formele klachtenprocedure bij de commissie BBS loopt. Hij zal desgewenst pas met een oordeel 
komen als die procedure is afgehandeld. Hij heeft uiteraard wel gehoord wat er gezegd is, maar kan 
pas reageren als er een uitspraak ligt. Hij wil nu ook niet ingaan op de procedure die gevolgd is bij 
subsidieaanvragen. 
 
De heer Reeskamp (fractie Reeskamp) is van mening dat de commissie BBS erop gewezen moet 
worden dat hun advies om te komen inspreken terwijl er een procedure loopt, tot misverstanden leidt. 
 
De voorzitter zegt dat dit in de notulen zal worden opgenomen en onder de aandacht zal komen van 
de commissie BBS. Hij dankt de insprekers voor hun inbreng. 
 
3. Vaststellen agenda 

 
Op verzoek van wethouder Nieuwenburg wordt agendapunt 9 over de aanbesteding van het 
leerlingenvervoer van de agenda gehaald omdat het aangeleverde stuk niet correct is. Hij zal zorgen 
dat het correcte stuk zo spoedig mogelijk aangeleverd wordt.  
Voor het overige wordt de agenda conform het voorstel vastgesteld. 
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4. Conceptverslagen commissie Samenleving van 7 maart, 28 maart en 4 april 2013 
 
In al deze verslagen wordt bij de heer Schouten de vermelding (Lokaal Sociaal) vervangen door 
(Sociaal Lokaal). 

 
7 maart 2013 
 
Op pagina 7 wordt in de bijdrage van de heer Trompetter aan de eerste zin toegevoegd: ‘in deze 
variant.’ Verder wordt een zin toegevoegd: ‘De fractie is ook verheugd dat hier aanbesteding wordt 
toegepast. 
In de bijdrage van mevrouw Koper op deze pagina wordt het woord ‘flessenhalzen’ vervangen door 
‘knelpunten’.  
 
Op pagina 8 wordt in de bijdrage van de heer Azannay de woorden ‘samenvoeging met de BCT’ 
gewijzigd in ‘onderbrenging van de BCT in de opvang van dak- en thuislozen’. 
 
Op pagina 10 worden in de bijdrage van mevrouw Koper de woorden ‘eerdere financiële discussies’ 
vervangen door ‘het feit dat de BCT nodig was bij eerdere pogingen om de financiering van de 
huisvesting dekkend te krijgen’. 
 
Met deze wijzigingen wordt het verslag van 7 maart 2013 vastgesteld. 
 
28 maart 2013 
 
In de bijdrage van mevrouw Koper op pagina 3wordt de zin die begint met “De vraag is …’ vervangen 
door: ‘Zij pleit ervoor de doelmatigheid verder uit te werken.” De laatste zin op deze pagina wordt 
vervangen door: ‘De zelfredzaamheid matrix lijkt haar een goed instrument om zowel de stand van 
zaken in beeld te brengen als de effecten van het beleid te meten.’ 
 
In de bijdrage van mevrouw Koper op pagina 6 wordt in de eerste zin de passage na ‘aandacht’ 
vervangen door: ‘in het kader van het integraal veiligheidsbeleid in de commissie Bestuur voor de 
jongeren die dreigen af te glijden.’ 
 
In de bijdrage van mevrouw Koper op pagina 7 onder de rondvraag wordt de tweede alinea gewijzigd 
in: ‘Verder zegt zij dat zij bij een werkbezoek met haar fractiegenoot Aynan aan Kontext, waar de 
intake plaatsvindt voor de Voedselbank, te horen kreeg dat er problemen spelen rond het verkrijgen 
van een postadres voor mensen die in de schuldhulpverlening zitten. Die problemen zijn vergelijkbaar 
met die van dak- en thuislozen. Haar collega Aynan wil daar graag opheldering over.’ 
 
Met deze wijzigingen wordt het verslag van 28 maart 2013 vastgesteld. 
 
4 april 2013 
 
De bijdrage van mevrouw Koper op pagina 3 wordt gewijzigd in: 

Mevrouw Koper (PvdA) zegt dat het hier gaat om een majeure verandering rond een belangrijk 
onderwerp. In juni 2012 heeft de raad hiervoor de kaderstellende nota vastgesteld, nu gaat het om 
uitwerking in uitvoerende clusters. Zij vraagt hoe het college de rol van de raad hierin ziet, omdat het 
hier immers een bevoegdheid van het college betreft. Zij ziet bij de transities anders dan de Actiepartij 
wel degelijk de transformatie in het sociale domein als een innovatie in de manier van werken. Het 
vereist een cultuuromslag en men moet voortdurend op zoek blijven naar de beste oplossingen. Als 
men van de burgers meer eigen inzet verwacht, moet de gemeente ook zorgen dat de eigen organisatie 
op orde is en dat er voldoende kwalitatief goed personeel is. Zij betreurt het daarom dat het sociaal 
domein buiten de takeninventarisatie is gehouden Er zijn veel boeken vol geschreven over 
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cultuurverandering en cultuuromslagen. Zij denkt dat veel van onderop moet komen en niet van 
bovenaf op te leggen is. Zij mist in de nota nadrukkelijke aandacht voor preventie. De term zelf wordt 
maar één keer genoemd. Zij vraagt of er in de nieuwe subsidiesystematiek voldoende rekening 
gehouden is met het sturen op de maatschappelijke effecten in deze sector waar die effecten zo 
moeilijk te meten zijn. In het meedenken over de transformatie moet de burger wat haar betreft daar 
een belangrijke rol in hebben. Zij mist in de nota aandacht voor het effect van ontwikkelingen die 
lijken los te staan van deze decentralisaties maar er wel raakvlakken mee hebben zoals: passend 
onderwijs, extramuralisering en regionalisering. Zij ziet veel in de komst van sociale wijkteams van 
generalisten of zich als generalist gedragende specialisten. Zij vraagt of op termijn de cjg-coaches en 
de sociale wijkteams in elkaar geschoven worden. Zij vraagt of het domein werk en inkomen ook 
voldoende verweven zit in deze aanpak vanwege het belang van arbeidsparticipatie. Zij vraagt 
bovendien nadrukkelijke aandacht voor interculturalisatie binnen de sociale teams om onnodige 
drempels weg te nemen. Zij voorziet een spanning tussen het grote beroep op vrijwilligers enerzijds en 
de aandrang om iedereen aan het werk te helpen. 

Haar bijdrage op pagina 7 wordt gewijzigd in: 

Mevrouw Koper (PvdA) memoreert dat zij bij de vaststelling van die nota’s gevraagd heeft om een 
goede verankering van werk en inkomen in deze werkwijze. Het wijkgericht werken vindt zij 
uitstekend, maar werk biedt volgens haar de beste garanties op het herwinnen van de regie. 

In de bijdrage van wethouder Van der Hoek wordt op pagina 6 in de zin die begint met ‘Organisaties 
mogen de inzet van hun medewerkers …’ voor het woord medewerkers het woord ‘vrijwillige’ 
ingevoegd. 

Met deze wijzigingen wordt het verslag van 4 april 2013 vastgesteld. 
 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 
 
De heer Wiersma (CDA) en mevrouw Koper (PvdA) kondigen elk een rondvraag aan. 
 
Ter advisering aan de raad 
 
6. Vaststellen basistarieven hulp bij het huishouden (Wmo) 
 
Inspreker 
 
De heer Van Emmerik, bestuurder van SHDH, een Haarlemse instelling voor ouderenzorg in Zuid-
Kennemerland, heeft eerder telefonisch contact gehad met een commissielid. Hij komt hier zijn 
bereidheid aanbieden om samen met de gemeente, medewerkers en cliënten te zoeken naar 
oplossingen om de onrust onder het personeel van de ouderzorg weg te nemen en de best mogelijke 
dienstverlening overeind te houden binnen de grenzen van de beschikbare middelen. Hij denkt dat een 
oplossing gevonden moet worden in gezamenlijkheid in plaats van eenzijdig benadering vanuit de 
gemeente en wil daar graag in meedenken. Binnen zijn instelling die 1000 cliënten bedient, zegt hij dit 
proces al op gang gebracht te hebben in het belang van de cliënten en het personeel. 
 
De voorzitter bedankt de inspreker voor zijn bijdrage. 
 
De heer Aynan (PvdA) merkt op dat deze notitie er ligt om twee redenen: het aflopen van de huidige 
contracten in oktober en de wettelijke verplichting voor gemeenten tot het vaststellen van basistarieven 
dankzij een initiatief van SP-kamerlid Leijten. Hij is verheugd dat besloten is door te gaan met de 
huidige aanbieders en dat in de raamovereenkomst is opgenomen dat de cao-vvt moet worden 
nagekomen. Dat biedt de komende anderhalf jaar in ieder geval zekerheid aan het personeel en de 
cliënten. Er is nog veel onduidelijkheid over de maatregelen die vanuit Den Haag zullen komen, 
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daarom heeft hij de SP-motie in deze raad ook niet kunnen steunen. Maar het is zeker dat er grote 
veranderingen zitten aan te komen in de zorg. Zijn fractie worstelt echter wel met het dilemma of het 
goed is het minimum als basis te nemen. De gemeente moet een goede en betrouwbare partner zijn. 
Bij het personeel van de aanbieders mag niet het idee postvatten dat de gemeente voor een dubbeltje 
op de eerste rang wil zitten. Hij mist in deze nota elke vermelding van de problemen met Viva!. Er 
staat zelfs dat de gemeente tevreden is over de huidige aanbieders. Dat mag formeel waar zijn, het gaat 
voorbij aan de maatschappelijke onrust die toen ontstond. De gemeente is meer dan alleen een 
marktpartij. Hij is blij dat de wet de gemeente dwingt na te denken over wat een fatsoenlijke 
honorering is en dat men mensen naar hun opgebouwde rechten moet kunnen blijven belonen. Hij kan 
niet op voorhand instemmen met de benchmark en wil eerst weten waarom gekozen is voor deze 
methode en bedragen. Volgens hem zijn er ook andere wegen om te komen tot een basisbedrag waar 
een aanbieder zich minimaal aan te houden heeft. 
 
Mevrouw Huysse (GroenLinks) vraagt of de Wmo-raad om advies gevraagd is. Zij stelt kwaliteit 
boven een goedkope prijs. Het geval Viva! bewijst voor haar dat met deze prijs goede en geroutineerde 
krachten niet betaald kunnen worden. Dan betekent een goede prijs kortzichtigheid en afwentelen op 
personeel en cliënten. Zij begrijpt de dilemma’s als de zorgvraag groeit en het budget minder wordt, 
maar wil niet deze weg bewandelen. Zij heeft geen kant-en-klare oplossing, maar oppert de 
mogelijkheid om mensen die het kunnen betalen een eigen bijdrage te vragen. Zij hoopt dat de 
inspreker betrokken kan worden bij het vinden van creatieve oplossingen. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) merkt op dat elders blijkt dat kwaliteit wel degelijk mogelijk is voor deze 
prijzen. In haar ogen gelden de bedragen als minimum, in de aanbestedingsprocedure kan de gemeente 
vragen stellen over kwaliteitsgaranties. De aanbieder moet aantonen dat bij zijn concurrerende prijs de 
nodige kwaliteit geboden wordt. Gezien de onzekerheden kan zij op dit moment meegaan in de keuze 
voor onderhandse aanbesteding bij de huidige aanbieders. Maar zij is er wel voor in de toekomst ook 
naar andere, kleinere aanbieders te kijken. 
 
De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) onderschrijft de voorwaarde dat de cao nageleefd moet worden. 
Hem is opgevallen dat het verschil tussen categorie 1 en 2 veel groter is dan tussen 2 en 3. Hij is het 
ook eens met de voortzetting van de relatie met de huidige aanbieders om in deze tijden van 
onzekerheid nog enige betrouwbaarheid als overheid te tonen. Hij vraagt of dat iets met de omvang 
van het aantal personeelsleden in categorie 1 te maken heeft en vraagt daar een toelichting op.  
 
De heer Trompetter (Actiepartij) ziet in deze prijsstelling het gevaar dat aanbieders in dezelfde fout 
vervallen als bij de introductie van de Wmo en tegen veel te lage tarieven gaan inschrijven bij 
aanbestedingen. Volgens hem kan men voor het bedrag bij categorie 1 niet kostendekkend opereren of 
het wordt een schoonmaakservice zonder signaleringsfunctie. Hij is ervoor ook naar de mogelijkheden 
voor wijkaanbieders en buurtzorg te kijken. Verder wil hij dat er ook gecontroleerd wordt of 
afgesproken kwaliteitseisen ook daadwerkelijk worden nageleefd.  
 
Mevrouw Koper (PvdA) merkt op dat bij de introductie van de Wmo inderdaad missers zijn gemaakt, 
maar dat die door de raad ook weer vlug zijn gecorrigeerd om te komen tot een realistische 
prijsstelling en goede kwaliteit.  
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) zegt dat zaken nu iets gemakkelijker worden met het vervallen 
van de Europese aanbestedingsregels. Hij benadrukt dat het ook bij categorie 1 om meer dient te gaan 
dan alleen huishoudelijk werk. De signaleringsfunctie acht hij van wezenlijk belang en daarom zijn 
destijds ook allerlei functie-eisen op papier gezet, waaronder voldoende beheersing van de 
Nederlandse taal. Het moet niet alleen gaan om de laagste prijs De kwaliteit moet zwaar wegen. Hij 
vraagt of er gekeken is naar andere aanbieders die mogelijk beter werk kunnen leveren. De tarieven 
voor categorie 2 en 3 lijken hem realistisch, maar hij is bang dat het bedrag voor categorie 1 ten koste 
gaat van de beloning van de medewerkers. Bij het vorige loonconflict heeft zijn fractie zich onthouden 
van inmenging omdat de aanbesteding op zich goed was verlopen. Als er door deze prijzen zich echter 
weer loonconflicten aandienen ligt de zaak voor Sociaal Lokaal anders. Hij vraagt welke garanties er 
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zijn dat een nieuwe aanbieder personeel overneemt inclusief de opgebouwde rechten zonder daar via 
allerlei constructies naderhand aan te morrelen. 
 
Mevrouw Özogul (SP) juicht het doorgaan met de huidige aanbieders toe vanwege de zekerheid voor 
het personeel. Zij is dankbaar voor de wet Leijten. Bij de benchmark is volgens haar geen rekening 
gehouden met de cao. Zij vermoedt dat die gebaseerd is op berekeningen van Berenschot. Zij heeft 
navraag gedaan bij de vakbond en die kwam op hogere minimumbedragen uit: bij het minimumloon 
op € 20,08 en bij functiegroep 10, waar de meeste medewerkers volgens haar in zitten, op € 21,66. Zij 
kan de berekeningen desgewenst mailen. Zij denkt dat de prijs dus niet realistisch is en vreest 
herhalingen van het Viva!-drama waar men personeel tegen een fors lagere beloning wilde laten 
werken omdat het met de afgesproken prijs niet meer anders zou kunnen. Zij pleit voor een realistische 
prijs conform de cao. Zij heeft begrepen dat bestaande indiceringen tot 2015 kunnen rekenen op de 
bestaande dienstverlening, maar is erg benieuwd hoe het vanaf 1 januari 2014 gaat met nieuwe 
gevallen. Daarover is vanuit Den Haag nog niets bekend, maar Haarlem schijnt daar al op vooruit te 
lopen. Krijgen mensen dan nog een indicatie en moeten ze daarvoor naar het Wmo-loket? 
 
De heer Wiersma (CDA) zegt dat het CDA de nota transparant, open en noodzakelijk wenst. Hij wil 
verder niet op de uitvoering ingaan over de berekening van de tarieven. Dat acht hij een taak van de 
wethouder. Het CDA stemt dus in met de nota. Hij gaat ervan uit dat de ondernemers die gaan 
inschrijven goed zullen nadenken over de prijs die zij in rekening brengen. 
 
Mevrouw De Leeuw (OPH) stemt in met de eenmalige onderhandse aanbestedingsprocedure. Zij 
vindt de genoemde bedragen echter aan de lage kant. Zij pleit voor het hanteren van hogere bedragen 
en eventueel hogere eigen bijdragen naar draagkracht van cliënten. Verder kan zij instemmen met deze 
nota. 
 
Wethouder Van der Hoek zegt dat er voor de berekeningen van een reëel basistarief een methode van 
de VNG is en de cao-vvt. De benchmark is gebaseerd op tarieven die in de gemeente zijn vastgesteld, 
rekening houdend met die cao. Daar is geen Berenschot aan te pas gekomen. Hij bestrijdt dat de 
gemeente voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Deze bedragen zijn er juist voor bedoeld om 
te voorkomen dat men tijdens onderhandelingen en aanbestedingen onder een realistisch tarief terecht 
zou komen waar naderhand niet op een fatsoenlijke manier mee te werken blijkt te zijn. De bedragen 
zijn dus ook bedoeld als een absoluut minimum en zeker niet als maximum. Hij benadrukt dat de 
gemeente Haarlem ook een vorige keer al vanwege de ervaringen bij de eerste Wmo-aanbestedingen 
gekoerst heeft op reële prijzen en niet alleen op de goedkoopste. Daarmee was Haarlem de facto een 
voorloper op de wet Leijten. Nu is daarbij wel gekeken naar ontwikkelingen in de markt waar meer 
efficiencywinst geboekt blijkt te zijn. Door de ervaringen met de huidige aanbieders is volgens hem 
een realistisch basistarief vastgesteld dat bovendien onderbouwd is met de benchmark. De Wmo-raad 
is niet geraadpleegd omdat het hier in feite gaat om een voortzetting van de huidige uitvoering 
waarmee ook de Wmo-raad tevreden is. Viva! is niet specifiek genoemd omdat het hier alleen gaat om 
het vaststellen van nieuwe basistarieven voor alle aanbieders. Vanuit de optiek van de gemeente 
voeren alle huidige uitvoerders de contracten conform de afspraken uit zonder klachten van bonden of 
cliënten. Vanwege de rust voor werknemers en cliënten is gekozen voor de voortzetting van die 
contracten tot 1 januari 2015. Het gevolg is dus wel dat andere aanbieders tot 2015 uitgesloten zijn. De 
contracten zullen verlengd worden op basis van gesprekken die met de huidige aanbieders gevoerd 
worden en niet op basis van inschrijving. De verschillen tussen de drie categorieën hebben te maken 
met verschillen in kennis en competenties en zeker niet met een verkapte bezuiniging. Het is aan de 
aanbieder en niet aan de gemeente om een keuze te maken uit de mogelijkheden die de cao biedt. 
Volgens hem vindt er geen enkele verandering plaats in de belangrijke signaleringsfunctie. De 
uitvoering vanaf 1 januari 2014 is nog onduidelijk, omdat er van het Rijk nog geen uitsluitsel is. Als 
die er op die datum ook nog niet is wordt de huidige praktijk voortgezet. Er wordt ook nu al gewerkt 
met eigen bijdragen naar draagkracht.  
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Mevrouw Huysse (GroenLinks) zegt dat de tarifering de schijn wekt dat een aanbieder het voor dat 
geld niet kan doen. Daarom verbaast het haar dat de wethouder de Wmo-raad niet op zijn minst 
gevraagd is of zij inderdaad zouden instemmen met deze tarieven. 
 
De heer Aynan (PvdA) zegt dat het de wethouder vanuit het oogpunt van beeldvorming gesierd had 
als hij vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente wel iets gezegd had over de 
juridische positie van het personeel bij Viva!, ook al is de gemeente formeel geen partij in het conflict 
met de vakbonden. Door een te lage kostprijs te berekenen kon men daar immers de opgebouwde 
rechten niet meer honoreren. Hij hoopt dat de inkomensdaling met wel 25% niet gerekend wordt tot de 
gemelde efficiencybesparingen. De nieuwe basistarieven liggen volgens hem lager dan de huidige 
kostprijzen die gehanteerd worden. 
 
Mevrouw Özogul (SP) vraagt of de wethouder vindt dat de vakbond er met die berekeningen helemaal 
naast zit. Zij bestrijdt dat voor het bedrag van categorie 1 het minimumloon uitbetaald kan worden. 
Bovendien is zij verbaasd dat de reële prijs nu ineens lager gesteld kan worden dan de huidige, alsof er 
geen loonsverhogingen conform de cao zijn. Het lijkt haast wel alsof men mensen minder wil gaan 
laten verdienen. In haar ogen is de benchmark niet veel meer dan een rondje bellen langs willekeurige 
gemeenten en vervolgens een bedrag vaststellen. Het enige wat haar blij stemt is dat er nu een 
minimum wordt vastgesteld, maar zij blijft erbij dat dit onder het minimum van de cao ligt. 
 
De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) stelt voor het woord bodemprijs te hanteren in plaats van 
minimum. 
 
De heer Trompetter (Actiepartij) vindt dat de verantwoordelijkheid te eenzijdig bij de aanbieders 
wordt neergelegd. 
  
Wethouder Van der Hoek zegt dat de Wmo-raad er is voor adviezen over kaders en beleid. Daarin 
verandert volgens hem niets en de uitvoerders blijven dezelfde. Door een duidelijke prijs neer te 
leggen geeft de gemeente aan dat de aanbieders fatsoenlijk moeten kunnen opereren. Het is vervolgens 
aan de instellingen zelf om een haalbare businesscase te maken die voldoet aan de kwaliteitsnormen en 
aan de cao. Daarom is gewerkt met een objectie benchmark. Aan de andere kant moet de gemeente er 
ook voor waken dat de kosten niet uit de hand lopen. De prijs ligt in absolute termen weliswaar onder 
de huidige, maar is volgens hem alleszins verantwoord op basis van de ervaringen en de benchmark. 
Hij bestrijdt het beeld dat de gemeente voor een dubbeltje op de eerste rang zou willen zitten. De 
aanbieders zijn verantwoordelijk voor de prijs die zij in rekening menen te moeten brengen bij de 
aanbesteding. In de nota staat dat volgens hem duidelijk verwoord.  
Bij de benchmarks zijn gemeenten als Emmen die overduidelijk een te laag tarief hebben vastgesteld, 
juist buiten de berekening gelaten. Maar er is wel een variatie geconstateerd in de prijzen die 
gemeenten in goed overleg met marktpartijen hebben afgesproken. Na die benchmark is met 
verschillende marktpartijen gesproken over wat in hun ogen een aanvaardbaar tarief was. Daarna is 
men in afstemming met de regiogemeenten op een gemiddelde prijs uitgekomen. In de gesprekken die 
nu met de aanbieders gevoerd gaan worden, zal duidelijk worden hoe realistisch deze tarieven zijn. Hij 
is er in ieder geval van overtuigd dat hier een goed voorstel ligt. Als de term bodemtarief de 
verwarring kan verminderen, vindt hij dat uitstekend, maar het voorstel zelf houdt hij overeind. 
 
De voorzitter stelt vast dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. 
 
7. Vaststellen verordening Haarlem Studie-Lening 
 
De heer Aynan (PvdA) complimenteert de wethouder met dit voorstel om trots op te zijn. Hij vraagt 
waarom de lening beperkt is tot maximaal mbo-4 niveau. 
 
Mevrouw Kerbert (D66) noemt het voorstel activerend en vernieuwend. Zij steunt het voorstel op het 
belangrijke gebied van onderwijs van harte. Zij vraagt het element van de bonus van 10% bij een 
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goede afronding mee te nemen in de evaluatie. Het lijkt haar een goede prikkel, maar zij wil 
voorkomen dat het fonds hierdoor langzaamaan zou leegraken. 
 
De heer Azannay (GroenLinks) vindt dit een mooi initiatief voor mensen met een minimuminkomen. 
Hij vindt wel dat er iets geregeld moet worden voor een goed studieadvies. In de praktijk gebeurt het 
immers te vaak dat jongeren halverwege afhaken omdat ze een verkeerde keuze gemaakt hebben. 
 
De heer Snoek (CDA) vindt dit een prima voorstel en wenst veel succes bij de uitvoering. Hij is 
benieuwd wanneer de toegezegde regeling voor onderwijsondersteuning komt. 
 
Mevrouw De Leeuw (OPH) vindt dit een goede voorziening voor gemotiveerden. De 10%-regeling 
acht zij een goede stimulans. 
 
Mevrouw Özogul (SP) vindt deze studielening een goede zaak. Zij vraagt hoe het zit met hbo-studies. 
Zij vraagt of mensen worden uitgesloten die met een schuldhulpverleningstraject net weer hun 
financiën op de rails hebben. 
 
De heer Schouten (Sociaal Lokaal) zegt zich prima te kunnen vinden in dit voorstel. 
 
De heer Trompetter (Actiepartij) heeft veel lof voor dit initiatief en de uitwerking. Hij ziet nergens 
iets over rente staat en neemt dus aan dat het gaat om renteloze leningen. Hij is benieuwd of de lening 
ook geldt voor de relatief goedkope EVC-trajecten. 
 
De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) vindt het een prachtige regeling met die 10% stimulans. 
 
Wethouder Nieuwenburg merkt op dat het hier gaat om een uitwerking van het minimabeleid, niet om 
een reguliere studielening. De budgettaire randvoorwaarden nopen tot enige beperking en het stellen 
van grenzen om te voorkomen dat men op een gegeven moment nee moet verkopen. Er is nu gekozen 
voor de mensen die dit steuntje extra het hardst kunnen gebruiken en daarom voor een begrenzing in 
opleidingsniveau. De evaluatie moet uitwijzen of dat terecht is of dat de grenzen verruimd moeten en 
kunnen worden. Dat doet hij liever dan andersom. Er zullen voorwaarden gesteld worden aan de in 
aanmerking komende studies. Het RMC zal daar een lijst van opstellen. Over de EVC-trajecten kan hij 
niets zeggen. Dit is een verordening. In de uitwerking komen deze en nog meer zaken aan de orde. Er 
wordt gecontroleerd bij de schuldhulpverlening, want dit fonds is niet bedoeld om schulden te 
vereffenen maar om onderwijs te kunnen laten volgen. In dit beleidskader is bovendien zoals 
gebruikelijk voorzien in een hardheidsclausule. De leningen zijn inderdaad rentevrij. Naar verwachting 
kan de onderwijsondersteuning in het komende schooljaar al van kracht worden. De regeling komt 
binnenkort in de commissie. 
 
De heer Aynan (PvdA) vraagt hoe de vinger aan de pols gehouden wordt en wat de mogelijkheden 
zijn voor tussentijdse bijstellingen als blijkt dat er toch veel aanvragen zijn voor studies op een hoger 
niveau. Hij begrijpt de keuze voor de meest kwetsbaren en dat het niet gaat om een aanvulling op 
reguliere studiefinanciering. Maar ook op bijvoorbeeld hbo-niveau worden kortlopende cursussen 
gegeven die niet voor reguliere studiefinanciering in aanmerking komen.  
 
Mevrouw Huysse (GroenLinks) vraagt of een aantekening dat een jongere schulden heeft gehad – 
bijvoorbeeld als gevolg van mobiel telefoongebruik – betekent dat deze jongere uitgesloten blijft. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt een halfjaarlijkse tussenrapportage toe om de vinger aan de pols te 
houden. Voor jongeren die hun schulden afgelost hebben bestaat er volgens hem geen enkele 
belemmering meer bij dit fonds.  
 
De voorzitter stelt vast dat het voorstel als hamerstuk met stemverklaring naar de raad gaat. 
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Overige punten ter bespreking 
 
8. Brief wethouder Nieuwenburg d.d. 19 maart 2013 inzake De Schalm 
 
De heer Wiersma (CDA) bedankt voor de antwoorden op zijn technische vragen. Hij is er een warm 
voorstander van de functie van De Schalm of een mogelijke opvolger om mensen terug te brengen in 
de samenleving. Hij vraagt om de businesscase als die klaar is, ook aan de commissie te sturen zodat 
hij bijvoorbeeld kan nagaan of er ook gedacht is aan de winkels en de andere panden van de samen te 
voegen eenheden. Hij vindt het jammer dat Mooizooi niet betrokken is bij de samenvoeging. Het gaat 
immers allemaal om recycling. Hij is bang dat de kosten die gemoeid zullen zijn met de mogelijke 
afvloeiing van medewerkers een negatieve post zullen worden bij de start van een nieuwe fusie-
organisatie die toch al minder inkomsten zal krijgen vanwege de dalende re-integratiegelden. Met 
name daarom is hij benieuwd naar het bedrijfsplan. 
  
Mevrouw Kerbert (D66) merkt op dat het bestuur van De Schalm zelf besloten heeft tot liquidatie 
over te gaan. Het college wil de functie behouden, maar kijkt volgens haar te veel alleen naar de grote 
spelers Paswerk en Spaarnelanden. Zij is daar geen voorstander van en pleit voor het benaderen van 
andere kleinere instellingen in de hele regio die mogelijk geïnteresseerd zijn, ook voor onderdelen. 
D66 is een voorstander van een grote diversiteit aan organisaties. Voor haar is het ook geen 
uitgemaakte zaak dat andere organisaties al het personeel moeten overnemen. 
  
Mevrouw Koper (PvdA) complimenteert het college met de inzet voor deze belangrijke organisatie 
die als een van de weinige voorziet in dagbesteding en werk voor deze lastige doelgroep. Zij ziet juist 
wel synergie en een logisch verband met Paswerk en Spaarnelanden, maar bepleit wel de nodige 
zorgvuldigheid vanwege de komende scenariodiscussie over Paswerk en de onzekerheden rond het 
Sociaal Akkoord. 
 
Mevrouw Pippel (D66) denkt dat er als gevolg van het Sociaal Akkoord misschien andere vormen in 
beeld komen. Zij verwijst ook naar de eerdere discussie in de commissie Bestuur over Spaarnelanden 
waarin wethouder Mooij aangaf daar geen andere functies wenselijk te vinden en vragen rezen over 
marktposities bij niet marktconforme loonkosten. Bovendien vraagt zij zich af van wie De Schalm 
wordt als Paswerk mocht verdwijnen. Wil men daar dan een overheidsdienst van maken? Dat lijken 
haar relevante vragen. 
 
Mevrouw Koper (PvdA) zegt eerst de businesscase af te wachten. Dan kan men bezien in hoeverre 
organisaties los van elkaar kunnen opereren. Spaarnelanden is nu een 100% overheidsbedrijf en daar 
heeft de gemeente dus wat over te zeggen, niet alleen een wethouder. Zij ziet daar een logische 
verbinding. Er zijn onzekerheden over Paswerk, maar er zal altijd iets van dien aard blijven. Zij wenst 
de wethouder veel succes en kijkt met de heer Wiersma uit naar het bedrijfsplan. 
 
Mevrouw Huysse (GroenLinks) vindt het belangrijk dat er iets blijft bestaan voor deze doelgroep met 
achterstand op de arbeidsmarkt, voor hergebruik en voor re-integratie. Als onderdeel van 
Spaarnelanden of in enige andere constructie. Zij is benieuwd naar het bedrijfsplan. 
 
De heer Trompetter (Actiepartij) hecht ook grote waarde aan de businesscase en de samenwerking 
van de drie. Hij is voor re-integratie zonder marktverstoring. Hij wenst de wethouder veel succes met 
een doorstart of met een plan B. 
  
Mevrouw Özogul (SP) vindt het een goede zaak dat de 3 partijen om tafel zitten om een doorstart van 
de re-integratie mogelijk te maken. Zij pleit voor een optimale overname van personeel. Voor het 
overige wacht zij het plan af. 
  
Mevrouw De Leeuw (OPH) complimenteert de wethouder en zegt het plan verder af te wachten. 
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De heer Schouten (Sociaal Lokaal) is verwachtingsvol over de doorstart en wenst het personeel het 
beste toe. 
 
De heer Stapelkamp (Haarlem Plus) denkt dat het bedrijfseconomisch gezien een onmogelijke 
opgave is als een organisatie te veel personeel heeft. Hij hoopt dat een goed bedrijfsplan een uitweg 
kan bieden om deze voor de arbeidsmarkt moeilijke groep aan het werk te houden. 
  
Wethouder Nieuwenburg zegt dat De Schalm zelf een half jaar geleden heeft vastgesteld niet langer 
zelfstandig te kunnen opereren als topzware organisatie. Het bestuur heeft zelf de eerste stappen gezet 
naar Paswerk en Spaarnelanden en daar is hij blij om. Aanvankelijk is gekeken naar samenwerking 
met een vergelijkbare instelling in Schagen, maar dat bood weinig voordelen. Lokale samenwerking 
ligt meer voor de hand, zeker in Haarlem met zijn grote Wsw-populatie. De gemeente heeft belang bij 
activering en re-integratie naar regulier werk. En daar zit Paswerk ook in. De gemeente is gevraagd 
een ondersteunende rol te bieden. Er komst straks een businesscase die ook naar de commissie komt, 
maar de signalen zijn vooralsnog positief. De insteek is niet om ook naar andere partners te kijken. De 
Schalm heeft deze keuze gemaakt en de gemeente is op een verzoek tot ondersteuning ingegaan. Hij 
sluit niet uit dat De Schalm zelf op zoek gaat naar andere partners om het personeel goed onder te 
brengen. Wellicht komt daarbij ook Mooizooi in beeld. Over de panden en andere zaken zal de 
businesscase meer informatie geven. Hij heeft komende maandag overleg met het bestuur van De 
Schalm en hoopt de commissie met een vergelijkebare brief of een besluit of anderszins op de hoogte 
te houden. 
 
De voorzitter sluit de bespreking af. 
 
9. Rondvraag 
 
De heer Snoek (CDA) informeert wanneer de eerste paal voor de Duinwijckhal geslagen gaat worden. 
 
Wethouder Van der Hoek zegt dat volgens de planning in deze periode hooguit begonnen kan worden 
met de sloop van de huidige hal. Er wordt nu gewerkt aan het programma van wensen en eisen. Er 
wordt extern advies ingewonnen om te komen tot een duurzame en betaalbare hal. Voor de exploitatie 
moeten nog enkele slagen gemaakt worden en is misschien een extra budget nodig wat goedkeuring 
van de raad behoeft. Men zit in grote lijnen wel op schema. 
  
Mevrouw Koper (PvdA) vraagt of de in het Sociaal Akkoord gemelde samensmelting van UWV en 
CIZ tot één Rijksorgaan dat zowel de arbeidsgeschiktheid keurt als de zorg en ondersteuning regelt, 
consequenties heeft voor de beleidsvrijheid van gemeenten en de wijze van integraal werken die de 
raad vorige week in Samen voor Elkaar heeft bekrachtigd. 
 
Wethouder Nieuwenburg zegt dat er meer kanten aan het Sociaal Akkoord zitten die bekeken moeten 
worden. Ook het daarin bevatte uitstel van de Participatiewet heeft gevolgen op allerlei gebied. Dat is 
momenteel onderwerp van gesprek bij de vele partners die met dit onderwerp te maken hebben. 
Bovendien is het ook nog zo dat de exacte uitwerking van het Sociaal Akkoord en de daarmee 
samenhangende wetgeving nog moet komen. Het uitstel van de Participatiewet komt bij hem en 
wethouder Van der Hoek niet productief over omdat het risico ontstaat dat nu iedereen op elkaar blijft 
wachten terwijl men net bezig was dingen op de rails te zetten. Hij is druk bezig de consequenties 
scherp in beeld te brengen en zal de raad daarover blijven informeren. 
Wethouder Van der Hoek sluit zich daarbij aan. 
 
De heer Trompetter (Actiepartij) verwijst naar een artikel van de directeur SoZaWe in het Divosa-
blad waarin deze ervoor pleit het overtollig inkomensdeel van het Wwb-budget in te zetten voor re-
integratie. Spreker is benieuwd of dat kan en mag en zo ja, waarom aanvragen van aanbieders dan toch 
afgewezen worden. 
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Wethouder Nieuwenburg zegt het betreffende artikel niet te kennen, maar dat het pleidooi strookt met 
het beleid om zo veel mogelijk in te zetten om mensen aan het werk te krijgen. Hij wil en kan hier 
verder niet op technische details ingaan. 
 
10. Agenda komende commissievergadering 
 
Het bijgestelde stuk over leerlingenvervoer komt zo spoedig mogelijk in de commissie, maar daarbij 
wordt aangetekend dat het een collegestuk is dat niet ter goedkeuring naar de raad hoeft. 
 
11. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.55 uur. 
 
 


