
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

8 januari 2009 bij ons college ingekomen vragen van de heer L.J. Mulder en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 
 

 

Aan het college van B&W van Haarlem, 

Aan de gemeenteraad van Haarlem, 

 

Haarlem, 5 januari 2009  

 

 

Geacht College, 

 

Van verschillende kanten bereiken GroenLinks de laatste tijd signalen over de 

uitvoering van het welzijnswerk door Dock. Over de aard en omvang zijn wij ons 

nader aan het oriënteren.  Een van die signalen betreft het projectverslag 2007/2008 

van De Wereld Kindertheater. 

Daarin wordt verslag gedaan over een toneelproject verspreid over 5 verschillende 

locaties in Haarlem. Doelstelling daarbij is: 

 

“Kinderen en jongeren in diverse achterstandssituaties in aanraking brengen met 

cultuur en de drempel tot deelname aan culturele activiteiten te verlagen en te 

stimuleren.” 

 

Het project heeft gelopen van november 2007 tot mei 2008. 

In het verslag wordt op p. 20 over het deelproject in Meerwijk (doelgroep 16+) het 

volgende geconcludeerd: 

 

“ De Wereld Kindertheater is van mening dat stichting Dock uitermate 

onzorgvuldig met de deelnemers en de medewerkers van de Wereld kindertheater is 

omgesprongen. Met deze doelgroep is een nauwe goede samenwerking van groot 
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belang. Met name gezien de problematiek van deelnemers is het van belang hun met 

respect te behandelen. Uit de problematiek van de doelgroep, waaronder criminele 

achtergrond, armoedecultuur, geen discipline, kansloosheid en emotionele 

verwaarlozing vloeit voort dat deze jonge mensen weinig tot geen (zelf)respect 

hebben. 70% van de deelnemers ging niet meer naar school en had geen werk. De 

uitzichtloosheid en kansloosheid uit zich in agressie tegen de maatschappij, maar 

ook tegen zichzelf en hun groepsgenoten. Het is een gemiste kans, dat zij niet de 

positieve ervaring hebben mogen meemaken, iets te beginnen, af te maken en trots 

te zijn op henzelf en de groep. Des te erger aangezien zij de motivatie hadden, maar 

hen de ruimte niet meer werd geboden.” 

 

In de slotconclusie wordt gemeld dat het totale toneelproject redelijk succesvol is 

verlopen. Verder wordt onder andere gesproken over niet soepel verlopen 

communicatie met Dock, niet genoeg affiniteit van Dock met de doelgroep, 

problemen bij de werving en samenwerking. 

Stichting Dock heeft verklaard financieel geen bijdrage meer te willen/kunnen 

steken in het project. (p.21)  

  

Genoemde problemen spelen zich uitsluitend af in de contacten met het 

middenkader van de stichting Dock. Met de medewerkers van Dock op de 

werkvloer wordt goed samengewerkt. Voorts zijn er andere lopende projecten van 

De Wereld en Dock die tot dusverre naar tevredenheid verlopen. 

 

 

Vragen: 

 

1. Bent u op de hoogte van genoemd verslag? 

 

2. Bent u met ons van mening dat genoemd deelproject een bijdrage kan 

bieden aan het verbeteren van de positie van een van de meest kansarme 

groepen in Haarlem? 

 

3. Bent u met ons van mening dat Dock als professionele 

uitvoeringsorganisatie van welzijnsbeleid het belang van dit project zou 

moeten onderkennen en daarmee zo goed als mogelijk had moeten 

ondersteunen? 

 

4. Bent u bereid om met Dock in overleg te gaan over het ontstaan van 

genoemde samenwerkingsproblematiek en het voorkomen van soortgelijke 

problemen in de toekomst? 

 

5. Op welke manier biedt het prestatieplan van Dock de mogelijkheid om op 

het mislukken van dit specifieke project in te gaan? 

 

6. Bent u bereid om, in het algemeen, de uitvoerders van welzijnswerk, pro-

actief aan te spreken als projecten fout dreigen te lopen? 
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7. Welke middelen heeft het college tot zijn beschikking om, anders dan via 

de jaarlijkse prestatieplannen,  tussentijds te interveniëren in de uitvoering 

van het welzijnswerk? 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Lukas Mulder 

GroenLinks 

 

 

 

 

 

Aan de heer L.J. Mulder 

lid van de gemeenteraad 

Marcelisvaartpad 15 

2015 CS  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 8 januari 2009 

Wereld Kindertheater/DOCK 

 

Geachte heer Mulder, 

 

Namens de fractie van Groen Links heeft u vragen gesteld over het  projectverslag 

2007-2008 van Wereldkindertheater inzake stichting DOCK  ingevolge het 

bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde. Het college beantwoordt de 

gestelde vragen als volgt.  

 

1. Bent u op de hoogte van genoemd verslag ? 

 

Antwoord  

Het college heeft kennis van genoemd verslag.  

 

2. Bent u met ons van mening dat genoemd deelproject een bijdrage kan bieden 

aan het verbeteren van de positie van een van de meest kansarme groepen in 

Haarlem ? 

 

Antwoord 

Ja. Het maken van een theatervoorstelling biedt kinderen en jongeren de kans om in 

groepsverband hun ervaringen, gevoelens en fantasieën om te zetten in spel. Dit 

biedt kinderen die uit diverse achterstandsituaties komen de mogelijkheid om met 

culturele activiteiten in aanraking te komen. Dit kan bijdragen aan het verbeteren 

van hun positie.    
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3. Bent u met ons van mening dat DOCK als professionele uitvoeringsorganisatie 

van welzijnsbeleid het belang van dit project zou moeten onderkennen en 

daarmee zo goed als mogelijk had moeten ondersteunen? 

 

Antwoord 

Het college staat op het standpunt dat DOCK na de doorstart na faillissement van 

Radius zorgvuldiger had moeten omgaan met afspraken en verwachtingen die bij 

het Wereldkindertheater leefden. Door DOCK is erkend dat de ondersteuning op 

onderdelen onder de maat was.  

 

4. Bent u bereid om met DOCK in overleg te gaan over het  ontstaan van 

genoemde samenwerkingsproblematiek en het voorkomen van soortgelijke 

problemen in de toekomst? 

 

Antwoord 

Ja. Inmiddels heeft op uitnodiging van de afdeling WWGZ een gesprek 

plaatsgevonden tussen Wereldkindertheater en stichting DOCK. Dit heeft er toe 

geleid dat er nieuwe en duidelijke afspraken zijn gemaakt over een vervolgtraject. 

Op voorstel van de afdeling WWGZ zal dit ook schriftelijk gebeuren. DOCK 

faciliteert door middel van accommodatiegebruik en inzet van personeel (werving, 

aanwezigheid), Wereldkindertheater biedt de methodiek van theater aan en werkt 

dit met betrokkenen. 

 

5. Op welke manier biedt het prestatieplan van DOCK de mogelijkheid om op het 

mislukken van dit specifieke project in te gaan? 

 

Antwoord 

De oorzaken dat afspraken tussen stichting DOCK en Wereldkindertheater niet 

goed zijn nagekomen liggen meer in de beperkte wijze waarop beide partijen met 

elkaar hebben gecommuniceerd en is niet te relateren aan het instrument 

prestatieplan. Beide partijen willen onder duidelijke afspraken ook in 2009 hun 

samenwerking continueren. 

 

6. Bent u bereid om, in het algemeen, de uitvoerders van welzijnswerk, pro-actief 

aan te spreken als projecten fout dreigen te lopen? 

 

Antwoord 

Ja. Het college draagt verantwoordelijkheid voor het relatiebeheer met 

gesubsidieerde (welzijns)instellingen. Dit blijkt onder meer uit onderhavig 

voorbeeld waarbij op gemeentelijk initiatief DOCK en Wereldkindertheater 

afspraken maken over de toekomst. Wanneer wij kennis krijgen dat zich in de 

uitvoering van het werk problemen voordoen, spreken wij de uitvoerende 

instellingen hier op aan.  

 

7. Welke middelen heeft het college tot zijn beschikking om, anders dan via de 

jaarlijkse prestatieplannen, tussentijds te interveniëren in de uitvoering van het 

welzijnswerk. 

 

 



 

 

030/2009 

030-5 

 

 

 

 

Antwoord 

Ook na het afsluiten van een prestatieplan voert het college het relatiebeheer uit met 

een gesubsidieerde instelling. Ook naast het voorgeschreven voortgangsoverleg 

vindt zeer frequent overleg plaats met de instelling om informatie te krijgen over de 

voortgang van het werk en daar waar nodig tot bijsturing te komen. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 


