
 

 

     
 

Amendement: budget voor meedoen (naar werk en participatie) 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 1,2 en 4 juli 2019. 

 

Overwegende, dat   

 

• Werk meer is dan alleen inkomen. Werk geeft mensen een doel, eigenwaarde en een sociaal 

netwerk; 

• Het daarom belangrijk is mensen te helpen vanuit bijstand naar werk of participatie.  

• Regelmatig spreken met bijstandsgerechtigden een van de meest effectieve re-integratie-in-

strumenten is;  

• De afgelopen jaren met ongeveer 3200 van de 3800 bijstandsgerechtigden in Haarlem niet ge-

sproken is, en op dit moment het gemiddelde klantcontact in Haarlem twee keer per jaar is; 

• Het Sociaal Cultureel Planbureau in haar rapport over een effectief arbeidsmarktbeleid (2015) 

aangeeft dat voor een optimaal effect minimaal vier klantcontacten per jaar nodig zijn; 

• De norm van minimaal vier klantcontacten per jaar een streven is, en dat er altijd oog moet 

blijven voor individuele gevallen en de mogelijkheid tot maatwerk;  

• Blijkt uit de beantwoording van het college naar de financiële consequenties voor het toevoe-

gen van extra uren, dat het ophogen van klantcontact in de categorie “overbrugbare afstand” 

het meest effectief is, omdat de klantmanager dan ook tijd heeft om bij motivatieproblemen 

van de klant aanwezig te zijn bij een driegesprek “klant, klantmanager, re-integratiecoach”.  

 

Besluit, 

 

• Het aantal uren klantcontact gericht op meedoen (naar werk of participatie)  uit te breiden 

met 2 x 2 uur, mogelijk te maken door 2,56FTE hiervoor beschikbaar te stellen, in de jaren 

2019-2023. De kosten hiervan zijn jaarlijks  € 270.551,- welke een effectief bijdrage zijn aan het 

beter begeleiden van Haarlemmers van de bijstand naar werk of participatie.   

 

En daartoe, 

 

• Toe te voegen aan tabel 7 op pagina 31 onder programma 3: meedoen (naar werk of participa-

tie): “en de toevoeging van jaarlijks budget ad €270.551 voor de jaren 2019, 2020, 2021, 2022 

en 2023.” 

• Toe te voegen aan besluitpunt 1 op pagina 34, zodat komt te luiden:  “In te stemmen met de 

opheffing van de reserve Wwb ten gunste van de algemene reserve, onder verrekening van het 

benodigde budget voor het leerwerkbedrijf Perspectief van € 111.000,- in 2019 en € 49.000, en 

onder verrekening van de toevoeging van budget voor “ik doe mee” van €270.551 voor de ja-

ren 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023.” 

• Te wijzigen het bedrag in tabel 10 op pagina 35 bij: Storting restant reserve Wwb: “-3.517” te 

vervangen door “ -2.149” 

 



 

 

• Toe te voegen aan besluitpunten op pagina 73: “6. De kosten van de uitbreiding van het aantal 

uren klantcontact gericht op “meedoen (naar werk of participatie)” (€1.353.000) ten laste te 

brengen van de reserve Wwb (paragraaf 1.2 en 2.7).”  

• Toe te voegen aan punt 7.a (pagina 74), zodat komt te luiden “In te stemmen met de opheffing 

van de reserve Wwb ten gunste van de algemene reserve, onder verrekening van het beno-

digde budget voor het leerwerkbedrijf Perspectief van € 111.000,- in 2019 en € 49.000, en on-

der verrekening van de toevoeging van budget voor Meedoen (naar werk of participatie) van 

€270.551 voor de jaren 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023.” 

• Toe wijzigen het bedrag in tabel 2 op pagina 79 bij Storting restant reserve Wwb: “-3.517” te 

vervangen door “ -2.149”. 

• Toe te voegen op pagina 82, zodat komt te luiden: “ ..wordt voorgesteld dit bedrag te storten 

in de algemene reserve onder aftrek van een benodigd budget voor het Leerwerkbedrijf Per-

spectief en de toevoeging van het budget voor Meedoen (naar werk of participatie).” 

• Te wijzigen de tekst op pagina 82, zodat komt te luiden: “Het restant saldo van €2.164.000 

wordt aan de algemene reserve toegevoegd.”  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
 
Peter van Kessel 
VVD 
 
Mede ingediend door: SP 


