
 

Aan : het College van B en W Haarlem 

Betreffende: Schriftelijke vragen Artikel 38 vragen Basisinfrastructuur 

Datum :Haarlem, 28-11-2014 

 

Hierbij wil GroenLinks Haarlem u schriftelijke vragen stellen conform art. 38 
reglement van orde van de Gemeenteraad van Haarlem. De vragen hebben 

betrekking op de zorgen die bestaan over de positie van de minima in de nieuwe 
basisinfrastructuur. Hierover wil ik u graag de volgende vragen voorleggen: 

 

1. Al jaren wordt er geconstateerd dat de beschikbare middelen niet worden 
besteed aan de verschillende minima doelgroepen. Onduidelijk blijft 

waarom het budget, bestemd voor de minima, niet terecht komt bij de 
doelgroepen.  

Is het college van mening dat de minima doelgroepen met de huidige 

invulling van de basisinfrastructuur voldoende bereikt wordt? 

2. PMO heeft de afgelopen jaren bewezen een goed functionerend 

aanspreekpunt en platform te zijn voor de organisaties die de kwetsbare 
minima groepen bereiken. Deze groepen werden vaak niet door de 
gangbare gemeentelijke communicatie bereikt.  

Is het college van mening dat met het verdwijnen van PMO er een 
werkende infrastructuur naar de minima blijft? Hoe zal de gemeente 

voorzien in deze infrastructuur, wanneer dit platvorm zou wegvallen ? 

3. “… Het PMO ondersteunt de aangesloten organisaties ondermeer door 
middel van het initiëren en coördineren van activiteiten, het coachen van 

vrijwilligers, een gezamenlijk optreden, het informeren over wet- en 
regelgeving en het bieden van een platform voor onderlinge uitwisseling 

van kennis en ervaring. Het PMO heeft een verbindende en coördinerende 
taak vanuit een onafhankelijke positie, ook ten opzichte van de gemeente 
en andere Haarlemse organisaties waarmee wordt samengewerkt….” 

Is het college het eens dat de functie, die PMO heeft voor de aangesloten 
organisaties, vergelijkbaar is als een ondersteunende afdeling die grotere 

welzijnsorganisaties nodig hebben om goed te kunnen functioneren? 

4. Op verzoek van het college heeft PMO een communicatie plan opgesteld 
om de communicatie naar diverse minima doelgroepen te versterken. 

Heeft het college het door PMO opgestelde communicatieplan ontvangen? 
Zo ja, heeft het college dit plan bestudeerd en besproken? Is het 

communicatieplan besproken met PMO?  

5. Bent u het eens met GroenLinks Haarlem, dat dit communicatieplan heel 
goed past binnen het budget voor communicatie naar de minima 

doelgroepen, zoals die vermeld staan in de brief SZW Reg.nr. 
2014/96453?  

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

Namens de fractie Groen Links Haarlem 


