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Motie vreemd aan de orde van de dag 

"Liever Rijk dan Kwijt" 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 oktober 2014, 

Constateert dat: 
1. De invulling van de basisinfastructuur vragen opriep over functies die zouden verdwijnen 
2. De decentralisaties in het centraal domein meer zelfredzaamheid vragen van burgers en dat dit 

ondersteuning vereist van de netwerken die deze zelfredzaamheid kunnen vergroten. 
Zelforganisaties spelen daarbij een essentiële rol. 

3. Toegepaste kennis over en ingangen in de groepen essentieel is om zelfredzaamheid te kunnen 
bevorderen. 

4. deze kennis en netwerken in de stad van belang zijn voor: 
• het bereiken, benaderen en in beeld krijgen van (nieuwe) specifieke doelgroepen / 

gemeenschappen die vaak moeilijk bereikbaar zijn 
• het faciliteren van toegang tot de basisinfrastructuur 
• het bevorderen van deskundigheid, zelfredzaamheid, zelforganisatie en de inbreng van 

ervaringsdeskundigheid 
• het vroegtijdig signaleren en agenderen van knelpunten bij beleid en uitvoering 
• het vertalen van waargenomen ontwikkelingen naar beleidsvragen 

Overweegt dat: 
1. organisaties in staat moeten worden gesteld om met concrete voorstellen te komen over 

netwerkvorming voor inzet in de domeinen armoede, onderwijs en arbeid, ouderbetrokkenheid, 
diversiteit en integratie (zoals bijvoorbeeld platform minimaorganisaties rondom het 
communicatieplan) 

2. er middelen beschikbaar zijn binnen 
• het armoedebeleid (zoals aangegeven in het raadsdebat van 11 september) 
• de innovatieprojecten in het kader van het sociaal domein 

Draagt het college op om: 
1. De organisaties die menen te beschikken over toegepaste kennis en relevante netwerken en die 

voor deze taken geen rol hebben gekregen binnen de basisinfrastructuur, spoedig uit te nodigen 
om met concrete voorstellen te komen om de netwerken te borgen en door te ontwikkelen zodanig 
dat ze kunnen worden ingezet in de domeinen armoede, onderwijs en arbeid, 
ouderbetrokkenheid, diversiteit en integratie voor een overbruggingsperiode tot eind 2015. 

2. Deze organisaties te (laten) faciliteren om ze onafhankelijk te maken van jaarlijkse subsidiering. 
3. Als er concreet goede voorstellen komen, de dekking hiervan te vinden in het kader van het 

armoedebeleid en de innovatieprojecten in het sociaal domein (vrijwillige inzet). 
4. Bij de organisaties die nu reeds vallen binnen de basisinfrastructuur aandacht te vragen voor deze 

vorm van netwerkontwikkeling binnen de reeds toegekende middelen. 
5. Uiterlijk 15 september 2015 een voorstel te doen over de wijze waarop deze netwerkvofming 

structureel wordt ingebed in het beleid. 

En gaat over tot de orde van de dag. 


