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1. Inleiding 

In ‘Samen Doen!’, het coalitieprogramma van het college van B&W voor de periode 2014-

2018, heeft het college zich voorgenomen een akkoord met bedrijfsleven, (toekomstige) 

werknemers, gemeente en onderwijsinstellingen te sluiten om daar in gezamenlijk afspraken 

te maken over de onderkant van de arbeidsmarkt en de jeugdwerkloosheid.  

 

De afgelopen weken hebben wethouders Langenacker en Snoek gesprekken gevoerd om 

vorm te geven aan dat akkoord. Het resultaat van die inzet is een concept akkoord. Dat 

concept treft u als bijlage bij deze notitie aan. Deze notitie heeft ten doel om de betrokken 

wethouders de machtiging te geven het Lokaal Sociaal Akkoord te ondertekenen. De 

betrokken wethouders zijn Joyce Langenacker, Cora-Yfke Sikkema en Merijn Snoek.  

 

In het concept akkoord worden tussen partners ambities uitgesproken over hoe de 

verschillende betrokken partijen bij kunnen dragen aan de maatschappelijke opgave van het 

realiseren van de baanafspraken uit het Sociaal Akkoord 2013, het tegengaan van 

Jeugdwerkloosheid en het intensiveren van het stage-aanbod voor Mbo-opleidingen. De 

partners in dit akkoord beseffen dat hun lokale ambities ook een regionale context hebben. 

De gemeente Haarlem is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zuid-

Kennemerland/IJmond en neemt zich in die hoedanigheid voor om in 2015 te onderzoeken 

hoe de hier uitgesproken lokale ambities regionaal vertaald kunnen worden. 

 

2. Besluitpunten college 

 

 Wethouders Langenacker, Sikkema en Snoek namens het college van B&W 

machtigen om het Lokaal Sociaal Akkoord te ondertekenen. 

 Het college neemt zich voor in 2015 vijf banen voor mensen met een 

arbeidsbeperking in de ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlem te realiseren. 

 Het college stuurt deze nota ter informatie aan de commissie Samenleving 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Met het besluit wordt het college formeel in staat gesteld het concept Lokaal Akkoord zoals 

hier bijgevoegd te formaliseren door ondertekening.  

 

Daarnaast neemt het college zich met dit besluit voor om – als onderdeel van de intenties uit 

het Lokaal Sociaal Akkoord – in 2015 vijf banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 

de eigen organisatie te realiseren. 

 

4. Argumenten 

 

 Door het besluit is het college in staat om een politieke ambitie uit het 

coalitieakkoord 2014-2018 concreet te maken. 

 De intentie om in 2015 vijf garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking te 

realiseren draagt bij aan het diversiteitsbeleid van de gemeente Haarlem 

 Het Lokaal Sociaal Akkoord biedt een platform waarop partners maatschappelijke 

opgaven concreet vorm kunnen geven. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

 De maatschappelijke opgave van het realiseren van banen voor mensen met een 

arbeidsbeperking binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlem wordt 

hier niet voorzien van extra middelen.  

 Er is voor een specifieke aanpak gekozen om tot dit akkoord te komen. Het risico 

bestaat dat werkgevers die niet tot het partners in dit Lokaal Sociaal Akkoord 

behoren zich niet bij missie van het Lokaal Sociaal Akkoord betrokken voelen  

 De intenties in het Lokaal Sociaal Akkoord vertalen zich niet zonder meer tot 

regionale ambities en verplichtingen. 

 

6. Uitvoering 

Na ondertekening van het akkoord zal er in 2015 werk gemaakt worden om de afspraken 

concreet te maken. Er is ambtelijke capaciteit vanuit de afdeling SoZaWe vrijgemaakt om dit 

proces te ondersteunen. Daarnaast is het de ambitie van het college om de partners in dit 

Lokaal Sociaal Akkoord uit te breiden met als doel de scope van het akkoord op te tillen naar 

de schaal van de arbeidsmarktregio.  

 

Voor de realisering van de intentie om vijf banen voor mensen met een arbeidsbeperking te 

realiseren, wordt een plan gemaakt vanuit de afdeling HRM. Dit plan is eind januari gereed 

en zal ter kennisgeving met het college gedeeld worden. Dit plan is onderdeel van een 

beleidsaanpak om de maatschappelijke opgave van de baanafspraken duurzaam vorm te 

geven. Het HRM-beleid hiertoe wordt in het tweede kwartaal van 2015 ter besluitvorming 

aangeboden aan het college.  

 

7. Bijlagen 

 Bijlage 1: Concept Lokaal Sociaal Akkoord 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


