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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D.4 DECEMBER 2014 VAN 

DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 

 

Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 

de heer A. Azannay (GLH), mevrouw A.A. Barth-van den Boom (CU), de heer M.H. Brander (PvdA), 

mevrouw A. Dekker (D66), de heer M. Dittrich (Trots), de heer R.G.J. de Jong (VVD), mevrouw 

J. van Ketel (SP), ), mevrouw Z. Klazes (GLH), de heer A. Koekkoek (OPH), mevrouw D. Leitner 

(D66), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots), mevrouw E. de Raadt (CDA), mevrouw N.U. Ramsodit 

(PvdA), mevrouw F. Simsek (CDA), de heer F.N.G. Smit (OPH), mevrouw A. Sterenberg (VVD, de 

heer J. Vrugt (AP), mevrouw L.C. van Zetten (Hart voor Haarlem) 

Afwezig: de heer F.J. Abspoel (CU), de heer F.H. Garretsen (SP), mevrouw S. Özogul-Özen (SP), 

mevrouw F.C. Tempelaars (AP) 

 

Mede aanwezig: de heer B. van Leeuwen (voorzitter), de heer J.C. van der Hoek (wethouder), 

mevrouw J. Langenacker (wethouder), de heer M. Snoek (wethouder), mevrouw D. Taets van 

Amerongen-Ingram (secretaris) 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom. 

 

2. Spreekrecht voor belangstellenden 

 

Mevrouw Nelenmaat, voorzitter van de Participatieraad, laakt het ontbreken van een reactie van de 

gemeenteraad op het ongevraagd advies van de Participatieraad over de uitvoering van de Wwb in 

Haarlem sinds de invoering in 2004. Die uitvoering blijkt namelijk op diverse punten te falen met 

grote gevolgen voor de stad. Daarom wil zij het advies hier nogmaals onder de aandacht brengen van 

de commissieleden. 

Uit recente cijfers blijkt dat veel uitkeringsgerechtigden niet voldoen aan de wettelijke verplichting 

zich als werkzoekende in te schrijven en actief op zoek te gaan naar werk. De klantmanagers van SZW 

hebben gemiddeld 300 cliënten onder hun hoede, ofwel drie tot vier uur per jaar per cliënt, zodat van 

hen geen afdoende controle te verwachten valt. Bij een steekproefonderzoek onder 227 cliënten bleek 

dat van een derde van de cliënten de uitkering kon worden stopgezet. Als dat representatief is voor de 

hele groep, betekent het dat Haarlem jaarlijks zestien miljoen euro ten onrechte uitkeert. Dat komt 

aardig in de buurt van de jaarlijkse bezuiniging op het budget voor activering. Uit het onderzoek blijkt 

echter ook dat in de vette jaren toen dat budget nog royaal was en er meer banen beschikbaar waren, 

de inzet vooral gericht was op het zogenaamde laaghangend fruit, de groep met de minste afstand tot 

de arbeidsmarkt. Ook anno nu blijkt er nog weinig aandacht uit te gaan naar de langstzittende groep, 

het zogenaamde zittend bestand. De participatieraad adviseert de gemeente een andere koers in te 

zetten dan het afromen van de meest kansrijken en een integraal beleid te voeren waarin elke 

bijstandsgerechtigde in aanmerking komt voor activering. Dat levert de genoemde besparingen op, 

maar het kan ook leiden tot een afname van erfelijke werkloosheid, minder overlast in buurten 

voorkomen van afglijden van jongeren. 

Het advies is afgelopen dinsdag met wethouder Langenacker besproken. Zij erkende dat de reactie van 

het college op het advies voor verbetering vatbaar was en dat er inderdaad zaken mis gaan bij de 

inschrijving bij het UWV. Ze maakte bovendien melding van maatregelen om herhaling te 

voorkomen. 

De inspreekster roept de raad op te komen tot een debat over het advies in relatie tot de uitgangspunten 

van de nota Kans en Kracht en aan te dringen op een evaluatie van het activerend re-integratiebeleid. 

 

De voorzitter bedankt de inspreekster voor haar krachtige oproep. 
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Mevrouw Ramsodit (PvdA) zegt het advies te willen agenderen. Zij vraagt of de komst van het 

Werkplein een verbetering is voor het bereiken van de totale doelgroep. 

 

Mevrouw Nelemaat stelt dat het daar gehanteerde poortmodel betekent dat nieuwe inschrijvingen de 

eerste twee maanden goed begeleid worden, maar daarna eigenlijk weer aan hun lot overgelaten 

worden en zelf hun weg moeten zoeken, terwijl ze daar juist moeite mee hebben. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) onderschrijft het standpunt van de Participatieraad.  

 

De heer Azannay (GLH) juicht de actieve opstelling van de Participatieraad toe. Hij wil van de 

wethouder weten waarom zaken in de praktijk niet matchen. 

 

Mevrouw Dekker (D66) ondersteunt de oproep en wil het advies ook agenderen. Zij zegt deze kwestie 

zelf al aangekaart te hebben bij het vaststellen van de verordeningen. Bij het debat wil zij vooral ook 

zoeken naar een goede oplossing om zowel het laaghangend fruit als de minder kansrijken goed te 

begeleiden. 

 

De voorzitter geeft de wethouder de gelegenheid voor een korte reactie, ook al maakt een deel van de 

commissie kenbaar dat liever te laten gebeuren bij de bespreking van het advies zelf. 

 

Wethouder Langenacker zegt nu niet in te gaan op de inhoud, maar te willen melden dat er een brief 

van het college onderweg is over de pilot 300 die met deze materie te maken heeft. Ze stelt voor die 

brief in samenhang met dit advies te bespreken na het kerstreces. 

 

Mevrouw Ramsodit (PvdA) stelt voor dan ook de cliëntenraad van het UWV uit te nodigen. 

 

De heer Smit (OPH) is bang dat het dan uitloopt op een Poolse Landdag. 

 

De voorzitter zegt met de griffie te zullen overleggen over de meest wenselijke vorm. 

 

De heer Thöne, secretaris van de speeltuin De Glasblazers, stelt dat de speeltuin niet alleen een 

veilige speelplek in de drukke stad vormt, maar ook een ontmoetingsplek voor jong en oud, dankzij de 

vrijwillige inzet van ouders en bestuur. Hij begrijpt dat de gemeente moet bezuinigen, maar vindt het 

verkeerd dat te doen op de openingstijden. Volgens hem valt er veel meer te winnen door het beheer 

van de speeltuin van SRO terug te geven aan het bestuur en de buurt. Daar zouden dan vrijwilligers 

worden ingeschakeld, wat de sociale ontwikkeling van deze kinderrijke wijk ten goede zou komen. 

SRO krijgt van de gemeente veel geld voor het beheer en onderhoud, maar de speeltuinen zien daar 

weinig van terug. Zelfs noodzakelijk onderhoud wordt niet verricht. Hij is ervan overtuigd dat men in 

eigen beheer goedkoper en beter werk zal afleveren met alle bijkomende positieve effecten voor de 

participatie in de wijk. Hij vraagt de commissie dit onderwerp op haar agenda te plaatsen. 

 

Mevrouw Leitner (D66) vraagt een toelichting op het genoemde slechte beheer door SRO. 

 

De heer Smit (OPH) vraagt of de inspreker kan zorgen dat de commissie een overzicht krijgt van wat 

SRO doet of achterwege laat. 

 

Mevrouw Klazes (GLH) vraagt welke buurtrechten de speeltuin nodig zou hebben om zaken in eigen 

beheer te nemen. Zij wil daar graag het gesprek over aangaan. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) vraagt of het slecht beheer door SRO ook bij andere speeltuinen 

voorkomt. Hij vraagt hoe de SRO reageert op klachten over onderhoud. 

 

Mevrouw Ramsodit (PvdA) vraagt of men kansen ziet eigen inkomsten te genereren en om eventueel 

mensen te accommoderen die werkervaring moeten opdoen in het kader van activering of re-integratie. 
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De heer Thöne zegt dat hij onlangs een overzicht heeft gekregen van activiteiten die zouden zijn 

verricht. Hij kan zo aangeven welke zaken niet kloppen op dat overzicht en kan dat aan de commissie 

doen toekomen. Hij kan geen garanties geven dat men alles in eigen beheer kan doen, maar hij denkt 

dat er wel een gerede kans is dat hij voldoende mensen uit de buurt kan inschakelen. De afgelopen tijd 

heeft men al veel zaken zelf opgeknapt, tot de centrale verwarming aan toe, al is dat eigenlijk een 

verantwoordelijkheid van de verhuurder. Het is moeilijk om met alle besturen van speeltuinen bij 

elkaar te komen, maar zijn indruk is wel dat het probleem bij meer speeltuinen voorkomt. Als hij de op 

zich welwillende medewerkers van SRO aanspreekt op achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld rottende 

balken, krijgt hij te horen dat er geen geld is om die te vervangen. De speeltuin verwerft enige eigen 

inkomsten uit de verkoop van snoep en ijs en het verhuren voor kinderpartijtjes. Ook heeft een 

organisatie voor kinderopvang belangstelling getoond. Er zijn volgens hem wel meer mogelijkheden 

om de accommodatie te benutten, bijvoorbeeld voor yoga. Voor het begeleiden van mensen bij re-

integratie of activering ontbreekt de capaciteit en deskundigheid. 

 

De voorzitter bedankt de insprekers voor hun bijdragen. 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 

 

4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen 

 

Mevrouw De Raadt (CDA), Mevrouw Ramsodit (PvdA), de heer Vrugt (AP) en de heer Van den 

Raadt (Trots) kondigen elk een vraag aan voor wethouder Snoek. 

Mevrouw Dekker (D66) heeft een vraag voor wethouder Van der Hoek en de heer Vrugt (AP) en de 

heer Brander (PvdA) voor wethouder Langenacker. 

 

Wethouder Snoek deelt mee dat hij een bewonersbrief over de vestiging van Flinty’s aan de Gedempte 

Oude Gracht ook naar de raadsleden zal laten sturen. 

 

Ter advisering aan de raad 

 
5. Herstructurering Paswerk 

 

Mevrouw Dekker (D66) informeert naar de wijze van behandeling van de geheime bijlage die de 

commissie voor dit agendapunt ontvangen heeft. 

 

De voorzitter constateert na een korte consultatie dat de commissie in meerderheid de voorkeur geeft 

aan directe behandeling van dit vertrouwelijk stuk en gaat over tot een besloten deel van de 

vergadering. Hij verzoekt de publieke tribune te ontruimen, zodat alleen raadsleden, beëdigde 

schaduwraadsleden en betrokken ambtenaren nog in de vergaderzaal aanwezig zijn. De microfoons 

worden uitgeschakeld. 

Van het besloten deel is een afzonderlijk verslag gemaakt. 

 

6. Beveiliging Suwinet door gemeenten 

 

De heer Van den Raadt (Trots) vraagt om antwoorden op alle in de brief gestelde vragen. 

 

Mevrouw Leitner (D66) merkt op dat VVD-raadslid Rutten vorig jaar al artikel-38-vragen over deze 

brief heeft gesteld en daarbij ook een jaarlijkse rapportage en evaluatie gevraagd heeft. Het lijkt haar 

nu tijd om aan dat verzoek te voldoen. 

 

Wethouder Langenacker zegt toe te gaan werken aan de antwoorden en aan de jaarlijkse rapportage. 

Zij stelt voor die in agenda te agenderen. 
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De voorzitter zegt dat dit op de jaaragenda zal worden geplaatst. 

 

7. Opnemen risico’s sociaal domein in bestuursrapportage 

 

Mevrouw Leitner (D66) zegt dat het hier gaat om de afdoening van een actiepunt van mevrouw 

Ramsodit die gevraagd had om gedurende het jaar de vinger aan de pols te kunnen houden van de 

financiële ontwikkelingen rond de decentralisaties. Het ging met name om de financiële risico’s en dan 

zijn de bestuursrapportages de aangewezen plaats. Daarnaast is gesproken over een dashboard om de 

inhoudelijke ontwikkelingen te volgen. 

 

Mevrouw Ramsodit (PvdA) zegt dat het haar bedoeling inderdaad was over die risico’s in de 

bestuursrapportages meldingen te doen zodat de raad tussentijds inzicht blijft houden in de 

ontwikkelingen. De afdoening is nu de risico’s alleen in de begroting op te nemen, maar zij wil dat dus 

uitdrukkelijk ook in de bestuursrapportages zien. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt toe dit ook in de instructies aan zijn opvolger zo te zullen opnemen. In 

de tussentijd zal hij zelf kijken hoe dit in de bestuursrapportage kan worden verwerkt. 

 

De voorzitter zegt dat deze toezegging in de termijnagenda zal worden verwerkt. 
 

8. Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo-voorzieningen 

 

Inspreker 

 

Mevrouw Baltus van de Participatieraad gaat in op de recent ontvangen reactie van het college op 

het advies van de Participatieraad over dit onderzoek. De respons van 34% steekt mager af tegen die 

van referentiegemeenten met 54%. Het voorstel om via groepsinterviews de oorzaken van die lage 

respons te achterhalen wijst het college echter af, met een beroep op de prioriteit voor de invoering 

van de nieuwe Wmo. De Participatieraad vermoedt dat het grote aantal van 95 vragen wel eens een 

grote drempel zou kunnen zijn voor een kwetsbare groep die veelal hulp nodig heeft bij het invullen 

van formulieren. Het college vindt het niet handig af te wijken van de SBOG-enquête, maar misschien 

is het dan beter elk jaar een ander onderwerp daaruit te nemen, zodat de vergelijkbaarheid blijft 

bestaan. Het college gaat ook niet echt in op de andere significante verschillen in antwoorden tussen 

Haarlem en andere gemeenten, terwijl daar toch een verklaring voor moet zijn. Dan gaat het om de 

OV-pas (Haarlem 45%, elders 36%), de woonvoorzieningen (48 vs. 32%). Dat zijn toch kostbare 

voorzieningen. De vraag is dan waarom er zulke grote verschillen in indiceringen bestaan. Het college 

gaat ook niet in op de suggestie om de nazorg bij cliënten beter te organiseren zodat de klachten – 

thans 19% - over zorgaanbieders en leveranciers afnemen. De Participatieraad bepleit dat 

mantelzorgers altijd bij het beoordelingsgesprek aanwezig zijn. Het college is het daarmee eens, maar 

stelt toch dat de keuze aan de cliënt zelf moet worden overgelaten. Dat getuigt volgens haar van een 

onderschatting van de neiging van ouderen om hun situatie rooskleuriger voor te stellen dan die is. 

Bovendien is beginnende vergeetachtigheid voor een buitenstaander moeilijk vast te stellen. Evenmin 

geeft het college uitsluitsel over het te berde brengen van respijtzorg. Het is teleurstellend dat 74% van 

de respondenten aangeeft dat er zelden of nooit over het zorgplan gesproken wordt. Het niet naleven 

van die wettelijke plicht kan bestraft worden met een boete. Het college geeft aan dat dit in 2015 

anders aangepakt gaat worden, maar komt dan tot iets wat al staand beleid had moeten zijn bij deze 

belangrijke kwaliteitsindicator voor de volksgezondheid. Zij hoopt dat de commissie het advies van de 

Participatieraad serieus wil betrekken bij de discussie. 

 

De heer Brander (PvdA) vraagt of de hogere indicering voor woonvoorzieningen in Haarlem niet 

juist opgevat moet worden als een positief teken. Hij is van mening dat de mantelzorger altijd 

aanwezig mag zijn bij het gesprek, mits de cliënt dat wil. 

 

Mevrouw Baltus zegt dat het afwijkende percentage zou kunnen duiden op een hoger percentage 

hulpbehoevenden in Haarlem, maar ook op een ruimhartiger beleid. Het lijkt haar hoe dan ook van 
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belang de verklaring te achterhalen. Zij weet dat in de praktijk veel mantelzorgers klagen dat hun 

verzorgde in het gesprek zaken veel mooier voorstellen dan ze zijn. Daarom dringen zij aan op een 

meer verplichtend karakter voor hun aanwezigheid bij het gesprek. Het is wellicht niet afdwingbaar, 

maar het verdient wel de voorkeur. 

 

De voorzitter dankt de inspreekster voor haar inbreng. 

 

De heer Brander (PvdA) zegt het stuk te hebben geagendeerd vanwege de grote veranderingen die op 

til zijn rond de Wmo. Hij wil graag ook iets meer duiding van de cijfers die nu verstrekt zijn. Hoe zit 

het met de angst van cliënten om een klacht in te dienen uit beduchtheid voor repercussies van de 

zorgverlener? Wat betekent de stijging bij BUUV cab 3% naar 6%? Naar zijn oordeel is dat nog steeds 

een lage score. Hij is het eens met de opvatting van de Participatieraad over het belang van periodieke 

gesprekken over het zorgplan. Ook vervoer acht hij een belangrijk punt van aandacht. 

 

De heer Vrugt (AP) merkt op dat er in het stuk veel verwezen wordt naar sociale wijkteams, maar dat 

die nog niet overal in de stad operationeel zijn. Hij vindt dat men zich niet mag verschuilen achter het 

argument dat veel mantelzorgers niet tijdens normale werktijden beschikbaar zijn voor het gesprek. 

Ook hij vindt dat mantelzorgers daar in beginsel bij aanwezig horen te zijn. Hij is benieuwd of er een 

goed beeld bestaat over wie mantelzorg verleent aan wie. Hij is benieuwd hoe het gaat in situaties 

waar twee mensen samenwonen die beiden zijn aangewezen op mantelzorg. Het gestegen percentage 

van 21% naar 46% van mensen die geen klacht durven in te dienen, noemt hij zorgwekkend. Hij 

vraagt hoe de opvolging van een advies wordt gemonitord bij het kwart van de respondenten zonder 

netwerk. Hij constateert dat pgb-zorg hoger gewaardeerd wordt dan zorg in natura. Hij uit grote 

twijfels over kosten en baten van BUUV. Verder merkt hij op dat de toegankelijkheid van openbare 

gebouwen nog steeds veel te wensen overlaat. De tevredenheid over scootmobiels is in de loop der 

jaren alleen afgenomen. 

 

Mevrouw Leitner (D66) mist de kwalitatieve duiding van al deze kwantitatieve onderzoeksresultaten. 

Zij wil weten hoe de wethouder staat tegenover de suggestie van groepsinterviews en andere methodes 

om zaken te duiden, mogelijk in een jaarlijkse afwisseling. Zij sluit zich verder aan bij het betoog van 

de PvdA en noemt het percentage van 45 een eng en zorgwekkend cijfer. Er verandert veel in 2015 en 

D66 zal de aanbevelingen in het achterhoofd houden bij het beoordelen van de ontwikkelingen en 

volgende rapportages. 

 

De heer Smit (OPH) is het eens met de Actiepartij over de toegankelijkheid van openbare gebouwen 

en de infuusverslaving van BUUV. 

 

Mevrouw Klazes (GLH) signaleert dat de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de sociale wijkteams 

nog veel te wensen overlaat. Zij heeft soms de indruk dat die teams gezien worden als een tovermiddel 

om de lijnen naar de zorg kort te houden. Maar zij vraagt of alles daarvoor voldoende geborgd is. Het 

is volgens haar nog steeds niet duidelijk wie de Wmo-indicaties gaat doen. Zij pleit ervoor elke 

wijkbewoner te voorzien van een geplastificeerd overzicht van alle telefoonnummers en adressen om 

naast de deur of telefoon te bevestigen. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat hij de reacties zal meenemen bij de verdere uitwerking van de 

uitkomsten van het onderzoek. Hij begrijpt dat de commissie het vooral heeft over de verbeterpunten, 

maar hij wijst er aan de andere kant ook op dat Haarlem zaken kennelijk zo geregeld heeft dat 87% 

van de respondenten aangeeft dat hun zelfstandigheid is toegenomen dankzij de voorzieningen en dat 

men gemiddeld een waardering van 7,7 geeft voor de wijze waarop men weer kan meedraaien in de 

samenleving. Dat is de uitkomst van de gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen. Maar 

uiteraard valt er ook veel te leren uit dit onderzoek voor punten waar de gemeente op moet acteren. In 

het vervolgonderzoek zal hij laten duiden wat de uitkomsten rond BUUV betekenen. Sowieso zal in 

het vervolg geprobeerd worden meer werk te maken van de duiding van de cijfers. Volgens hem ligt 

BUUV niet aan het infuus, maar heeft de raad besloten het een onderdeel te laten zijn van de 

basisinfrastructuur met een daarbij begroot bedrag. Het is opgenomen in de prestatieplannen van de 
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deelnemende partnerorganisaties in de stad. Het is dus goed ingebed en is ook nog steeds een landelijk 

succes dat door steeds meer gemeenten wordt overgenomen. In het stuk is aangegeven wat de 

verklaring kan zijn voor de lage respons. 

 

De heer Brander (PvdA) vraagt welke effecten die lage respons heeft op de interpretatie van de 

uitkomsten. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat het antwoord van de respondenten daar niet anders van wordt. Hij 

deelt de zorgen over de periodieke bespreking van het zorgplan. Het nieuwe beleid is gelegen in de 

invulling van het periodieke gesprek als gevolg van de veranderingen. Er wordt nu gekeken naar 

schoon en leefbaar en niet naar waar men recht op heeft. Er zal met de contractpartners gemonitord 

worden op de gesprekken over het zorgplan. In 2015 zullen de wijkteams wel compleet en 

operationeel zijn in heel Haarlem. De angst voor het indienen van klachten verdient nader onderzoek. 

De gemeente kan de aanwezigheid van mantelzorgers bij gesprekken niet verplicht stellen, maar zij 

moeten wel de gelegenheid krijgen. Er zit ook een zekere spanning met het streven naar eigen kracht 

en verantwoordelijkheid. Hij zegt zich de vraag uit het veld goed te kunnen voorstellen en ook te 

beseffen dat voor velen de neiging bestaat zaken mooier voor te stellen, maar acht in dit dilemma 

enige omzichtigheid geboden. Hij zal wel nader bekijken of er nog beter geregeld kan worden dat een 

mantelzorger de gelegenheid krijgt bij gesprekken aanwezig te zijn. De processen zijn nog niet zo 

ingericht dat alle beroepskrachten buiten werktijden flexibel inzetbaar zijn. Maar de praktijk wijst uit 

dat het in veel gevallen lukt om tijdens de normale werktijden een afspraak te maken waar de 

mantelzorger wel bij kan zijn aan het einde van de dag of op vrijdagmiddag. Hij ziet het hogere aantal 

woonaanpassingen niet per se als een slecht teken. Het kan ook liggen aan het feit dat de doorstroming 

in Haarlem niet zo groot is, zodat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, waardoor er meer 

aanpassingen nodig zijn. Hij weet niet of er op dat punt in het onderzoek vergelijkingen zijn gemaakt, 

maar in Haarlem zelf is dat de uitkomst van de analyse van de cijfers.  

De zichtbaarheid en werkwijze van de wijkteams ziet hij niet direct als iets wat te maken heeft met dit 

onderzoek. Maar er zijn werkafspraken gemaakt en vastgelegd, ook over de indicering. Dus hij gaat er 

van uit dat langs die lijnen gewerkt gaat worden. In eerste instantie ligt de indicering bij de gemeente 

of een van de geselecteerde partners die daartoe opgeleid zijn. Als bekend is op welk veld de behoefte 

ligt, wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld. Dan trekt de gemeente zich terug. Hij neemt het signaal 

over onduidelijkheden serieus, maar vindt het merkwaardig dat ze hem als opdrachtgever niet 

bereiken. Hij doet een oproep aan het veld zulke signalen vooral door te geven zodat men kan 

bijsturen. 

Als iemand niet beschikt over een netwerk – 33% van de respondenten geeft aan geen netwerk te 

kunnen inschakelen – dan neemt de gemeente de taak over om te zorgen dat de juiste zorgaanbieder 

benaderd wordt. 

Het advies van de Participatieraad over de omvang van de enquête zal hij ter harte nemen. Enerzijds 

door te kijken naar andere onderzoeksvormen, anderzijds door elk jaar een selectie uit de totale 

vragenlijst te maken, zodat er vergelijkbaarheid blijft met andere gemeenten en landelijke trends. 

Daardoor zal het onderzoek dan hopelijk beter behapbaar worden voor de doelgroep, zodat mogelijk 

de respons toeneemt. 

 

De voorzitter sluit de bespreking af. 
 

9. Reactie op het ongevraagd advies van de Participatieraad over de organisatie van het 

huidige Wmo-vervoer en het toekomstige doelgroepenvervoer 

 

De heer Brander (PvdA) vraagt naar de voortgang en naar de uitkomsten van het regionale 

portefeuillehouderoverleg van half oktober over het combineren van vervoersstromen. Hij is verder 

benieuwd hoe particuliere initiatieven als de Haarlem Shopper en een model uit Heerhugowaard dat 

vervoer en begeleiding combineert, betrokken kunnen worden bij dit soort vervoer. Dat bespaart geld 

en bevordert nieuwe vormen van participatie en samenwerking, 
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De heer Vrugt (AP) signaleert een gemeentelijke tunnelvisie rond de Haarlem Shopper. Men verwijst 

alleen naar de eenmaal gekozen aanbieders, terwijl dit alternatief goedkoper zou zijn. Het is bovendien 

een initiatief van onderop. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) is in dit stuk gestuit op de BIOS-groep, maar zegt daar verder geen 

commentaar op te zullen leveren. Zij is blij dat het doelgroepenvervoer kritisch onder de loep 

gehouden wordt, want er valt daar volgens haar veel te winnen. Zij informeert naar de concrete 

ambities en zet net als de Participatieraad vraagtekens bij de betaling uit gemeenschapsgeld van de 

kosten voor vervoer naar school op religieuze gronden. Zij wil graag de reactie van de wethouder 

horen op die vraag van de Participatieraad. 

 

Mevrouw De Raadt (CDA) zegt dat de gemeente niet moet tornen aan de vrijheid om een school te 

kiezen op welke grond dan ook. Verder sluit zij aan bij de opmerkingen van de PvdA en de AP over 

de Haarlem Shopper. Zij vraagt of het klachtenpercentage wel klopt. Een procent lijkt haar wel 

uitzonderlijk laag gezien het aantal klachten dat zij hoort over lange wachttijden. Zij vraagt hoe de 

gemeente een betrouwbaar overzicht krijgt als de vervoerder zelf de klachten afhandelt. 

 

Mevrouw Dekker (D66) is voorstander van keuzevrijheid en het bevorderen van participatie. Als er 

een nieuwe aanbesteding komt is zij er dan ook voor te kijken of Haarlem Shopper in aanmerking 

komt voor een opdracht voor dienstverlening. Zij doelt uitdrukkelijk niet op een subsidie die 

verbonden is met alle regels van de basisinfrastructuur, maar een opdracht om vervoer te verzorgen 

zonder de eis van zelfredzaamheid die bij de basisinfrastructuur hoort. Verder deelt zij de verbazing 

van het CDA over het lage klachtenpercentage. Zij is benieuwd naar de periode waarover dat 

percentage gerekend is en naar de aard van de klachten. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat hij nu geen inzicht paraat heeft in de aard van de klachten, maar 

dat wel naderhand kan geven. Met de Participatieraad is al afgesproken samen naar het lage 

percentage te kijken. De kosten zijn gestegen, maar de tevredenheid over deze nieuwe aanbieder ook. 

Het gaat om tienduizend ritten per maand en daarom lijkt het hem onvermijdelijk dat er wel eens iets 

mis zal gaan. Het is gebruikelijk dat een aanbieder in eerste instantie de klachten van zijn klanten 

afhandelt. Er zijn wel afspraken over de klachtenafhandeling en kwaliteitsbewaking gemaakt en er is 

een werkgroep die daarop toeziet. Het onderzoek naar de regiecentrale is getemporiseerd, omdat die 

overstap forse veranderingen vergt. Wel is er een app in ontwikkeling voor mensen met een beperking, 

waarmee ze beter inzicht krijgen in het actuele voor hen geschikte vervoersaanbod vanaf de plek waar 

ze zich bevinden. Die pilot is vandaag op een conferentie in Maastricht als best practice gepresenteerd. 

Haarlem en Haarlemmermeer zijn samen ambassadeur voor dit proefproject om meer gemeenten te 

interesseren. Dat kan voor mensen forse veranderingen gaan betekenen, omdat ze met dit systeem op 

een totaal andere manier naar de meest adequate voorliggende vervoersvoorziening verwezen worden. 

Dat wil hij eerst allemaal goed doorspreken met de Participatieraad, voordat hij verder gaat met het 

onderzoek naar de regiecentrale. In januari komt er een voortgangsbrief. Hij begrijpt de vragen over de 

Haarlem Shopper, maar dat idee kon nu niet meegenomen worden, omdat er een investering van 

500.000 euro mee gemoeid was. Daar was geen budget voor. Maar het initiatief is wellicht later nog 

wel in het regiemodel in te passen op een andere grondslag dan subsidie. Volgens hem is het nu nog 

wettelijk verplicht de vervoerskosten te betalen als ouders besluiten hun kind op zestig kilometer 

afstand naar een school op een speciale religieuze grondslag te sturen. Maar hij heeft ook gehoord van 

plannen om daar verandering in te brengen. Hij zegt toe daar in een later stadium nog op terug te 

komen. 

 

De voorzitter constateert dat alle vragen zijn beantwoord en sluit de bespreking af. 
 

10. Rondvraag 

 

Mevrouw De Raadt (CDA) vraagt of de wethouder op de hoogte is van het Heemsteedse initiatief 

voor halfjaarlijkse regionale vergaderingen van de commissies Samenleving over de voortgang van de 
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decentralisaties, in het bijzonder van de jeugdzorg. Zij overweegt een motie vreemd om Haarlem 

daarbij te laten aansluiten. 

 

Wethouder Langenacker beantwoordt deze vraag in haar hoedanigheid van coördinerend 

portefeuillehouder voor de decentralisaties. Zij heeft gisteren van haar collega uit Heemstede van dit 

initiatief gehoord en staat positief tegenover deze vorm van regionale samenwerking. Als de 

commissie dat ook is lijkt het haar de aangewezen weg om dat via de griffie verder te regelen. 

 

Mevrouw Leitner (D66) wijst op het bestaan van de werkgroep regionale samenwerking van 

raadsleden, die vorige week de regionale raadsmarkt over schooluitval heeft georganiseerd. Zij denkt 

dat het voor de hand ligt deze werkgroep het idee verder te laten uitwerken, omdat die al een 

uitdrukking is van de wens voor meer regionale samenwerking van gemeenteraden. 

 

De voorzitter acht een motie vreemd overbodig als er een brede steun is in de commissie. Hij stelt 

voor dat hij via de griffie contacten zal leggen met de andere gemeenten. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) vraagt of het de wethouder bekend is dat sommige brieven van 

scholen aan de ouders over de vrijwillige ouderbijdrage het erg lastig maken te herkennen dat het om 

een vrijwillige bijdrage gaat door nadrukkelijk te wijzen op de gevolgen bij niet-betaling. 

 

Wethouder Snoek zegt dan graag voorbeelden van zulke brieven met een dwingend karakter te 

ontvangen om die ook te betrekken bij de beantwoording van eerder door Trots gestelde artikel 38-

vragen. 

 

Mevrouw Ramsodit (PvdA) vraagt hoe het staat met de eigen bijdrage bij huiswerkbegeleiding. In de 

beleidsregels staat dat die verplicht 5 euro per uur is. In een brief van de wethouder is vorig jaar echter 

toegezegd dat er geen eigen bijdrage zou worden gevraagd. De vraag is wat de wethouder kan doen 

om de verwarring te voorkomen die ontstaat als het daadwerkelijk gevoerde beleid afwijkt van de 

beleidsregel. 

Haar tweede vraag betreft het coördinatiepunt voor kinderen van gedetineerde ouders. Bij een 

belronde van een PvdA-kamerlid langs gemeenten verwees een woordvoeder van de gemeente haar 

naar Bureau Jeugdzorg. De vraag is hoe Haarlem voldoet aan de wettelijke verplichting om een 

herkenbaar coördinatiepunt in te richten. 

 

Wethouder Snoek zegt het antwoord op de vraag over de minimaregeling door een misverstand tussen 

hemzelf en wethouder Langenacker op dit moment schuldig te blijven. Hij zal daar later op 

terugkomen. Het coördinatiepunt nazorg is regionaal belegd bij het Veiligheidshuis, waar dagelijks 

alle meldingen rond detentie van ouders met kinderen binnenkomen. De woordvoerder heeft dus 

helaas onjuiste informatie verstrekt. 

 

De heer Vrugt (AP) vraagt de klacht van de speeltuin over SRO te agenderen bij voorkeur in 

samenhang met een notitie van de wethouder over de regeling met SRO. 

 

Wethouder Snoek stelt voor zijn antwoorden op de artikel 38-vragen van de CU over dit onderwerp te 

agenderen. Dan kan ook meteen een relatie met buurtbeheer gelegd worden. 

 

De heer Brander (PvdA) vraagt hoe het staat met het gezin met kinderen dat twee maanden geleden 

uit hun huis is gezet en waar hij toen ook vragen over heeft gesteld. 

 

Wethouder Langenacker zegt dat zij niet op de casuïstiek kan ingaan, maar dat de kinderen en de 

ouders nog steeds veilig zijn opgevangen. In het algemeen kan zij melden dat er op 18 december een 

convenant gesloten wordt met alle instanties – van corporaties tot jeugdzorg – over het omgaan met 

huisuitzettingen van gezinnen. 
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De heer Vrugt (AP) vraagt waar de dagbesteding bij organisaties al Ecosol in de toekomst onder gaat 

vallen: Participatiewet, basisinfrastructuur of Wmo? 

 

Wethouder Langenacker antwoordt dat dagbesteding in algemene zin onder de Wmo valt. Maar zij 

zal laten uitzoeken of dat ook voor deze specifieke gevallen geldt en daar dan uitsluitsel over geven. 

 

Mevrouw Dekker (D66) vraagt op welke termijn de nieuwe subsidievoorwaarden voor 

diversiteitsactiviteiten worden vastgesteld. 

 

Wethouder Van der Hoek zegt dat hij die juist deze morgen heeft ondertekend. Zij komen dinsdag ter 

goedkeuring in het college. 

 

11. Agenda komende commissievergaderingen 

 
De voorzitter stelt voor de agendapunten 8 (Tender dag- en nachtopvang daklozen) en 9 (Brief 

Pyramideschool) van de reeds gepubliceerde agenda van 11 december door te schuiven naar volgend 

jaar vanwege het doorschuiven van het agendapunt Herstructurering Paswerk naar 11 december. De 

commissie stent daarmee in. 

 

Voorts worden de volgende ingekomen stukken geagendeerd: 

 De Wet koopkrachttegemoetkoming 

 De antwoorden op de artikel 38 vragen van D66 en de antwoorden op de door OPH gestelde 

vragen tijdens het mondelinge vragenuur  over de vermogens toets bijstand 

 Het ongevraagd advies van de Participatieraad over de uitvoering van de Wwb 

 De brief van de FNV over mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de Partcipatiewet, 

toe te voegen aan de behandeling van de re-integratieverordening. 

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. 


