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Geachte leden van de gemeenteraad. 

Bij de bespreking van de nota 'Armoede de volgende stap' in de commissie 
Samenleving van 28 augustus 2014 is een aantal vragen gesteld. Ik heb u toegezegd 
om u per brief te beantwoorden. 

Hieronder is de vraag steeds cursief weergegeven waama het antwoord volgt. 

1. Welke delen van het budget worden direct verstrekt aan de doelgroep? 

Jeugdsport- & 
cultuurfonds 

€50.000,- voor 2014 
€40.000,- voor 2015 

Hiermee krijgen kinderen in 
armoede de gelegenheid om 
aan sport- en cultuur te doen. 

Schoolkosten € 186.000,- voor 2014 
€ 100.000,- voor 2015 

De betalingen worden direct 
aan de ouders verstrekt; de 
schoolkosten gaan van €50 
naar €100. 

Samenwerking CJG-
partners 

€75.000,- voor 2014 
€70.000,- voor 2015 

Met behulp van een wijkcoach 
kan met dit budget bij een 
urgent probleem direct 
geholpen worden. Het betreft 
verstrekkingen die niet onder 
andere regelingen vallen 

St Urgente Noden € 50.000,- voor 2014 
€40.000,- voor 2015 

Directe verstrekkingen aan de 
doelgroep. Van bijvoorbeeld 
witgoed, leefgeld, onderwijs, 
ziektekosten. 

Opvang 
ongedocumenteerden 

€ 50.000,- voor 2014 
€90.000,- voor 2015 

Voorziet in primaire 
levensbehoeften én de 
organisatie hiervan. 

Kinderopvang na 
uitstroom 

€70.000,- voor 2014 
€70.000,- voor 2015 

Directe verstrekking aan de 
doelgroep 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem www.haarlem.nl 
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Langdurigheidstoeslag 6 170.000,- voor 2015 Verwachte toename 

aanvragen. 
Totaal: €481.000,- voor 2014 

€ 580.000,- voor 2015 

2. Preventie schuld en taal. 
Voorlichting j ongeren 
op scholen over 
omgaan met geld 

€30.000,- voor 2014 Éénmalig bedrag voor het 
organiseren van voorlichting 
op scholen door organisaties 
die zich op deze doelgroep 
richten zoals Money Wise en 
kikid. 
Dit is aanvullend op de cursus 
Omgaan-Met-Geld die wordt 
gegeven vanaf groep 7 tot en 
met MBO. 

Preventie schulden € 65.000,- voor 2014 
€65.000,- voor 2015 

Hiermee wordt ingezet op 
begeleiding van mensen met 
schulden en op nazorg door 
organisaties als Humanitas 
en/of Schuldmaatje. Daarnaast 
wordt met dit budget de 
cursus Omgaan-Met-Geld 
gegeven op het werkplein. 

Ondersteuning 
Taaiplein 

€22.000,- voor 2014 
€44.000,- voor 2015 

Het in stand houden van het 
taaiplein, zie verder 
toelichting 7. 

Signalering 
taalachterstand bij 
ouders 

€25.000,- voor 2014 
€40.000,- voor 2015 

Zie verdere toelichting onder 
punt 7. 

Vluchtelingewerk €30.000,- voor 2014 
€50.000,- voor 2015 

Zie verdere toelichting onder 
punt 8. 

Totaal: € 172.000,- voor 2014 
€ 199.000,- voor 2015 

3. Budget voor communicatie: 
JSF & JCF € 30.000,- eenmalig te 

gebruiken in 2014 en 
2015 

Zie verdere toelichting onder 
punt 4. 

Overige communicatie € 50.000,- eenmalig te 
gebruiken in 2014 en 
2015 

Zie verdere toelichting onder 
punt 4. 

Totaal: €40.000,- voor 2014 
€40.000,- voor 2015 

Bedrag is geboekt in 2014 

4. Totalen 
Geld naar doelgroep €481.000,- voor 2014 

€580.000,- voor 2015 
Dit is 66 % van budget 2014 
Dit is 74,4 % van budget 2015 

Communicatie €40.000,- voor 2014 Dit is 5,4% van budget 2014 



• 

€40.000,- voor 2015 Dit is 5,1% van budget 2015 

Omdat totaal budget op 2014 
wordt geboekt is het: 
10,6 % van budget 2014 
0% van budget 2015 

Overig € 172.000,- voor 2014 
€ 199.000,- voor 2015 

Dit is 23,4%van budget 2014 
Dit is 25,5 % van budget 2015 

5. Jeugdsport- en cultuurfonds. 
In de nota wordt een éénmalig budget van € 30.000,- gereserveerd voor 
communicatie via het Jeugdsport- & cultuurfonds, te besteden in 2014 en 2015. Dit 
wordt ingezet voor verdere bekendheid van de fondsen én om deze ouders daama te 
bereiken voor de andere minimaregelingen. Het lukt het Jeugdsportfonds steeds 
beter kinderen te bereiken, ook kinderen die nu niet bij de gemeente in beeld zijn. 
Met dit communicatiebudget vergroot het fonds zijn inspanningen én motiveert de 
ouders van kinderen die nog geen HaarlemPas hebben deze pas aan te vragen. 
Omdat het fonds voor sommige ouders 'laagdrempeliger' is dan de gemeente, 
verwachten we op deze wijze ook ouders te bereiken die we anders niet bereiken. 
Het Jeugdsportfonds heeft namelijk contact met alle scholen in Haarlem. Ouders 
hebben vaak met de school al een vertrouwensband en maken zo makkelijk gebruik 
van de mogelijkheden van het Jeugdsport- & cultuurfonds. Zodra mensen over een 
HaarlemPas beschikken ontvangen zij de brieven en berichten die SZW over het 
minimabeleid stuurt. 

6. Overige communicatie 
Verder wordt in de nota een éénmalig budget van € 50.000,- gereserveerd voor 
communicatie, te besteden in 2014 en 2015. Voor de uitvoering hiervan wordt een 
communicatieplan ontwikkeld. De communicatie richt zich op de bekendheid van 
alle minimaregelingen van de gemeente. Dit zijn het bestaande minimabeleid en de 
nieuwe voorstellen uit de nota 'Armoede de volgende stap'. En daamaast ook de 
komende toevoegingen aan het minimabeleid gericht op de chronisch zieken en 
gehandicapten als gevolg van het vervallen van de regelingen Wtcg en CER. Voor 
deze moeilijk bereikbare doelgroep hebben de geëigende middelen een effect van ca 
60% bereik (folders, website, informatie aan en door partners). We zullen met een 
nieuwe middelenmix moeten komen, specifiek op deze doelgroep gericht. Hieraan 
zijn ook productiekosten verbonden. 
In het communicatieplan zal ook het gebruik van de huidige communicatiekanalen 
en organisaties worden meegenomen. 
Het communicatiebudget voor 2014 en 2015 komt hiermee op (€ 30.000,- + € 
50.000,- + € 80.000,--12=) € 40.000.- per jaar, dit is 5 % van het totale jaarbudget. 
Hiermee komen we tegemoet aan de motie "Minima maximaal bereikt" van 14 
november 2013 van de gemeenteraad van Haarlem. 

7. Het taalplein. 
Momenteel signaleren consultatiebureaus bij jonge kinderen of sprake is van een 
taalachterstand, er volgt dan eventueel een verwijzing naar de voorschoolse 
educatie. Door vroeg te signaleren of ouders onvoldoende Nederlands spreken. 
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kunnen ouders via het taaiplein zelf aan de slag om hun taalbeheersing te verbeteren 
en hun kinderen te begeleiden. Tot 1 juli 2014 werd het taaiplein vanuit de ESF 
gefinancierd. Vanaf 1 juli 2014 is deze financiering weggevallen. In de nota is een 
bedrag uitgetrokken voor het in stand houden van het taaiplein. Daarnaast is er 
budget uitgetrokken gericht op het vroeger signaleren van taalachterstanden bij 
ouders zodat zij eerder kunnen worden doorverwezen naar het taaiplein. 

8. Wat wordt de functie van Vluchtelingenwerk binnen het minimabeleid? 
Vluchtelingenwerk begeleid vluchtelingen om hun weg te vinden in de 
samenleving. Van het budget dat nu wordt toegekend voor 2014 wordt een 
informatiepunt inburgering opgezet, waardoor zij met de doelgroep in contact 
komen en tevens kunnen wijzen op minimaregelingen en begeleiden met het 
indienen van een aanvraag. 
Het budget 2015 wordt gebruikt voor het blijven uitvoeren van de huidige taken 
maatschappelijke begeleiding en coaching van statushouders en het opvangen van 
het toenemende aantal te vestigen statushouders. De gelden uit de nota 'Armoede de 
volgende stap' zijn een vervanging van het contract 'maatschappelijke begeleiding 
en coaching van statushouders' dat tot en met 2014 loopt. 

9. Wanneer wordt het beleid ongedocumenteerden verder ingevuld, en welke 
organisatie wordt hierbij betrokken? 

Het college wil in oktober een nota 'Basisvoorziening 
ongedocumenteerden/uitgeprocedeerde asielzoekers' vaststellen. Hierin staat een 
uitwerking van het besluit tot het realiseren van een basisvoorziening en de 
voorwaarden waaronder dit gebeurt. Voor de uitvoering verzoekt het college 
Vluchtelingenwerk Noordwestholland en Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in 
de Stad om met een voorstel voor de uitvoering van een basisvoorziening voor 
uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde asielzoekers te komen. Beide organisaties 
zijn op de hoogte van deze vraag. Wij verwachten dit najaar een voorstel 
voorgelegd te krijgen. 
Toelating tot een basisvoorziening 'ongedocumenteerden/uitgeprocedeerde 
asielzoekers' vindt plaats na screening door het externe onafhankelijke instituut 
Inlia op basis van de volgende landelijk door de LOGO-gemeenten (landelijk 
overleg gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid) vastgestelde criteria. 
Hiermee komen we tegemoet aan de motie "eten, onderdak en kleding voor 
iedereen" van 14 november 2013 van de gemeenteraad van Haarlem. 
In de nota is de zin: 'een procedure volgen die leidt tot een verblijfsvergunning' 
gewijzigd in: een procedure volgen die (mogelijk) leidt tot een verblijfsvergunning. 
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Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet. 


