
Raadsmarkt uitvraag basisinfrastructuur 
 
 
Onderstaand een korte samenvatting van de Raadsmarkt. Dit is niet het officiële verslag. 
 
 
De conceptnotitie Subsidies basisinfrastructuur Sociaal Domein vanaf 2016 is vooraf aan de leden van 
de raad verzonden. Op de Raadsmarkt wordt door dhr. Van Hattem van de afdeling 
Stadszaken/Wonen, welzijn, gezondheid en zorg, aan de hand van een presentatie de aanleiding, de 
keuzes en vragen, de uitgangspunten en het proces toegelicht. De raadsleden kunnen hun 
opmerkingen, toevoegingen en vraagpunten geven, zodat deze kunnen worden meegenomen in het 
voorstel aan het college. 
 
 
De heer Brander (PvdA):  
-Wordt er rekening gehouden met de uitwerking van de motie ‘Liever Rijk dan Kwijt’? 

Antwoord: Als blijkt dat de inzet van de in de motie opgenomen organisaties onderdeel is van 
de basisinfrastructuur doen zij mee in het proces voor de uitvraag 2016. 

-De participatie van burgers, cliëntenraden en andere organisaties is onvoldoende in de notitie terug 
te zien. 

Antwoord: Initiatieven van groepen burgers kunnen onderdeel zijn van de uitvraag voor het 
vernieuwingsbudget. De participatie van bijvoorbeeld cliëntenraden of andere organisaties 
met een waardevolle bijdrage aan het proces worden meegenomen in het opstellen van de 
effecten en doelen. Deze worden net als de vorige keer in samenspraak met de stad 
opgesteld. 

-Wordt er voor specifieke problemen ook specifieke inzet gevraagd wordt? 
Antwoord: In het opstellen van effecten en doelen kunnen doelen worden opgenomen die 
op specifieke problemen zijn gericht. 

-Om de basisinfrastructuur te versterken kan er budget voor het specialistisch aanbod naar de 
basisinfrastructuur worden overgeheveld.  
               Antwoord: Er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor verschuiving. 
-De samenwerking tussen organisaties moet verder gestimuleerd worden en dat zij moeten 
geprikkeld worden de eigen organisatie niet altijd voorop te stellen. 
 Antwoord: Dit wordt meegenomen in de uitwerking. 
 
De heer Vrugt (AP): 
-Valt dagbesteding, zoals bij Ecosol, onder de basisinfrastructuur?  

Antwoord: Arbeidsmatige dagbesteding is geen onderdeel van de basisinfrastructuur. Andere 
(lichte) vormen van dagbesteding, die nu niet meer onder de Awbz vallen kunnen wel 
onderdeel zijn van de basisinfrastructuur. 

-Is er een mogelijkheid voor bijvoorbeeld een aanbieder uit de Haarlemmermeer om in Haarlem voet 
aan de grond te krijgen? 

Antwoord: Dat is in principe mogelijk, maar de exacte mogelijkheden zullen afhangen van de 
ruimte in het vernieuwingsbudget. Dit budget moet nog worden uitgewerkt. 

 
De heer Smit (OPH): 
-Welk budget komt beschikbaar voor vernieuwing en is er wellicht budget dat van de specialistische 
zorg naar de basisinfrastructuur kan verschuiven?. 

Antwoord: Het budget wordt nog uitgewerkt en er wordt bekeken of een verschuiving van 
middelen mogelijk is. 

 
 



 
 
Mevrouw Van Ketel (SP): 
-De organisaties die vallen onder de motie ‘Liever Rijk dan Kwijt’ zitten al een half jaar zonder geld 
zitten en dreigen om te vallen. 

Antwoord: Dit is een politieke vraag die niet ambtelijk kan worden behandeld. Wel wordt 
aangegeven dat de uitwerking van motie naar verwachting deel uitmaakt van de volgende 
Uitvoeringsnota sociaal domein die nog voor dit jaar gepland staat. 

-Hoe gaan nieuwe initiatieven en het vastleggen van afspraken voor een langere tijd samen? Is er dan 
wel geld beschikbaar? 

Antwoord: Met afspraken voor langere termijn leg je je vast, maar als initiatieven vanuit het 
vernieuwingsbudget structureel moeten worden zal oude inzet voor deze nieuwe inzet 
ingeruild kunnen worden. 

-Is de kostprijs van (nieuwe) inzet bepalend, hoe belangrijk is het dat het goedkoop is. 
                Antwoord: De prijs is geen randvoorwaarde, het gaat om de juiste inzet. 
 
Mevrouw Dekker (D66): 
-De effecten en doelen voor de basisinfrastructuur moeten voorop staan bij het maken van 
afspraken. 
                Antwoord: Dit gebeurt. De gemeente is van het ‘wat’ en de organisaties van het ‘hoe’. 
-Er moet ruimte zijn voor nieuwe partijen, D66 is niet onverdeeld blij met de huidige aanbieders.  

Antwoord: Het vernieuwingsbudget geeft ruimte voor nieuwe organisaties. 
-Bj de beoordeling  van organisaties moet met duidelijke indicatoren worden gewerkt om hun inzet 
te beoordelen. 
                Antwoord: Er wordt gewerkt aan goede indicatoren. 

 
 


