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SP. 
Motie 'Haarlems geld in Haarlemse zakken' 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 2 oktober 2014, 

constaterende dat: 

• in het collegebesluit behorende bij de bespreking van het concept jaarverslag van Paswerk 
2013 (2014/192065), de Raad wordt geïnformeerd dat Werkpas BV, een aan de GR 
Paswerk verbonden parti j , van de Belastingdienst een teruggave betaalde loonbelasting 
over vorige jaren van € 0,5 miljoen heeft ontvangen; 

• het Dagelijks Bestuur van Paswerk deze middelen aan het Eigen Vermogen van Werkpas 
BV heeft toegevoegd; 

• dit bedrag ooit als onderdeel van re-integratiekosten bij de gemeente Haarlem in rekening 
is gebracht en door Haarlem is voldaan; 

• het college bij de bespreking van het concept jaarverslag van Paswerk (2014/192065) 
heeft aangegeven dat "het college van mening is dat Haarlem recht heeft op terugbetaling 
en dat dit recht prioriteit heeft boven de versterking van het vermogen van Werkpas BV" 
en het college aldus besloten heeft; 

• de raad op 9 juli bij brief (SZW//2014/ 256390) wordt geïnformeerd dat het dagelijks 
bestuur in vergadering op 2 juli heeft besloten een deel van de teruggave, zijnde € 0,3 
miljoen binnen Werkpas te alloceren uitsluitend voor re-integratieopdrachten van de 
gemeente Haarlem en het overige deel van € 0,2 miljoen, toe te voegen aan de reserves; 

overwegende: 

• de door het college verstrekte informatie suggereert, dat de € 0,5 miljoen rechtstreeks aan 
Haarlem toekomt; 

• het onduidelijk is wie (Dagelijks Bestuur/college/raad) precies welk mandaat heeft; 
• een voorstel tot versterking van het eigen vermogen van Werkpas BV en de extra 

besteding van re-integratiegelden a € 0,3 miljoen bij Paswerk, los staat van deze 
incidentele belastingteruggave; 

draagt het college op: 

• de gemeenteraad zo snel mogelijk schriftelijk helderheid te verschaffen over de 
informatieverstrekking, mandaten en bevoegdheden in deze casus; 

• in het vervolg bij dergelijke besluiten op te nemen: 
o welk mandaat bij het college ligt, welk mandaat bij de raad ligt, hoe in lijn met 

deze mandaten wordt gehandeld en hoe er recht wordt gedaan aan het 
budgetrecht van de raad; 

• In het DB van Paswerk deze Haarlemse gevoeligheden naar voren te brengen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 


