
Blijvend in gesprek
De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

Constaterende dat

• Door het Poortmodel mensen die langer in de bijstand zitten weinig aandacht 
krijgen;

• Daarom in 2016 en 2017 met alle klanten van de sociale dienst gesprekken 
worden gevoerd;

• voor 2017 hiertoe een bedrag van 318.000 euro is vrijgemaakt;

Overwegende dat

• Het wenselijk is dat met meeste werkzoekenden minstens een keer per jaar 
een gesprek wordt gevoerd omdat onderzoek van het CPB heeft uitgewezen 
dat mensen die langer dan 1 jaar in de bijstand zitten gedemotiveerd raken en 
in een negatieve spiraal terecht komen;

• Het voeren van persoonlijke gesprekken deze demotivatie kan voorkomen en 
de kansen op het vinden van werk aanmerkelijk kunnen vergroten;

• Het plaatsen van langdurig werklozen in werk ook geld en maatschappelijke 
winst oplevert;

Draagt het college op

• Het voeren van gesprekken ook na 2017 te continueren met iedere 
bijstandsgerechtigde die niet is vrijgesteld van het zoeken naar werk;

• Daartoe uit het begrotingsoverschot 2016 van ruim 5 miljoen een bedrag van 
318.000 euro te bestemmen voor het voeren van gesprekken in 2018;

• Voor het voeren van de gesprekken in de jaren na 2018 een structurele 
financiële oplossing te zoeken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP



>

Meer jongeren helpen, minder formulieren invullen

De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

Constaterende dat

• Sinds 1 januari 2015 de administratieve lastendruk voor instellingen voor 
jeugdhulp zoals Kenter onaanvaardbaar hoog is opgelopen;

Overwegende dat

• De wachtlijsten bij deze instellingen toenemen;

• Door het verminderen van de administratieve lastendruk meer kwetsbare 
jongeren en hun gezinnen kunnen worden geholpen;

Verzoekt het college op om

Onderzoek te doen naarde mogelijkheden om voor jeugdzorginstellingen de 
administratieve lastendruk te verminderen en daarover uiterlijk in maart 2017 
verslag te doen aan de raadscommissie Samenleving;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP



Amendement:
Zelfstandig Wonen? Je moet het willen en kunnen!

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 7,9 en 10 november 2016, 

gelezen het beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2017 - 2020,

Constaterende dat:
• Het college de ambitie heeft om de helft van het aantal mensen dat nu intramuraal 

woont zelfstandig te laten wonen (van 95 procent intramuraal nu naar circa 45 
procent) met ‘flexibele herstelondersteuning’, daartoe moet de intramurale capaciteit 
van 850 plaatsen worden gehalveerd;

• Op bladzijde 9 van het beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2017 - 2020 staat: 
“Er verblijven tientallen cliënten in de intramurale voorzieningen die toe zijn aan een 
vorm van zelfstandig wonen”;

• Dit aantal volstrekt niet een inkrimping met 425 plaatsen rechtvaardigt;

Overwegende dat:

• Nader onderzoek daarom naar het aantal mensen dat de komende jaren zelfstandig 
kan en wil wonen noodzakelijk is;

• In ieder geval een ieder die dat wil heeft intramuraal moet kunnen blijven wonen;

Draag het college op:

Onderzoek te doen naar het aantal in een instelling verblijvende mensen dat de komende 
jaren zelfstandig wil en kan gaan wonen;

Besluit:

Op bladzijde 65 van de programmabegroting 2017-2021 een punt 3d toe te voegen, 
luidende:

“d. De gemeente doet een onderzoek naar het percentage van in een instelling 
verblijvende cliënten dat toe is of zal zijn aan een vorm van zelfstandig wonen.”

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SPSibel Özogul-Özen
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Geen boete voor zieke minima met een AOW
De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

Constaterende dat

• Niemand voor zijn lol zorgkosten maakt en vooral mensen met een kleine beurs in de 
problemen komen door hoge zorgkosten;

• Volgens de “Beleidsregels tegemoetkoming bij ziekte en handicap” mensen met een 
minimum inkomen nu 90% van het eigen risico boven de 100 euro krijgen vergoed;

• Onder chronisch zieken en gehandicapten worden verstaan mensen die per jaar 
minstens 100 euro van het wettelijk eigen risico verschuldigd zijn of mensen die van 
een maatwerkvoorziening gebruik maken;

• Ook de houders van de Haarlempas die gebruik maken van een 
maatwerkvoorziening daartoe een aanvraagformulier moeten invullen alvorens zij 
recht hebben op de tegemoetkoming;

Overwegende dat

• Het vergoeden van 90% boven de 100 euro een hoop onnodig rekenwerk met zich 
meebrengt;

• Haarlem pas houders die gebruik maken van een maatwerkvoorziening de 
vergoeding automatisch zouden moeten krijgen;

• Bijstandsgerechtigden die langer dan drie jaar in de bijstand zitten een extra uitkering 
krijgen op 115% van het bijstandsniveau;

• Deze vergoeding niet geldt voor Aowers zonder aanvullend pensioen;
• Juist Aowers vaak te maken hebben met extra zorgkosten;
• Er op dit moment 347 Haarlempashouders zijn van 67 jaar en ouder;

Geeft het college de opdracht

• Het beleid voor chronische zieken en gehandicapten zodanig te wijzigen dat alle 
belanghebbenden 100% van het eigen risico boven de 100 euro vergoed krijgen;

• Aan Haarlempas- houders met een maatwerkvoorziening deze tegemoetkoming 
automatisch toe te kennen;

• Aan alle Aowers die in het bezit zijn van een Haarlempas het eigen risico volledig te 
vergoeden;

• En daartoe op de begroting een bedrag van 400.000 euro vrij te maken voor 2017,dit 
bedrag te dekken uit het overschot van ruim vijf miljoen op de jaarrekening 2016;

• Voor de jaren na 2017 het benodigde bedrag te dekken uit het structurele 
begrotingsvoordeel zoals dat naar voren komt in de septembercirculaire;

En gaat over tot de orde van de dag.

Sibel Özogul-Özen Frits Garretsen SP
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Perspectief voor werklozen en groen in de stad

De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

Constaterende dat
• Een aantal mensen langdurig in de bijstand zit, zonder perspectief op werk;
• Het initiatief van de gemeente Amsterdam om met een werkbrigade deze doelgroep 

gedurende een periode van twee jaar aan het werk te helpen, door ze een baan aan 
te bieden voor werk dat anders was blijven liggen;

• De gemeente Amsterdam deze mensen het minimumloon uitbetaalt evenals een 
transitievergoeding na afloop van de twee jaar;

• Het onderhoudsniveau van het groen op vele plekken op een lager niveau is 
gebracht;

Overwegende dat

• Het hier gaat om werk zoals achterstallig onderhoud van groen, het aanleggen van 
groenstroken en het opruimen van vuil dat anders was blijven liggen, zodat geen 
verdringing van arbeid plaatsvindt;

• Het langdurig werklozen weer uitzicht biedt op vast werk;
• De gemeentelijke sociale dienst het komende jaar met alle ingeschreven 

werkzoekenden een gesprek gaat voeren;
• Het de gemeente ook geld uitbespaard doordat zij aan deze mensen geen 

bijstandsuitkering meer hoeft te verstrekken;

• Van het verwachte overschot van ruim 5 miljoen in 2016, 1 miljoen te reserveren voor 
een Haarlemse werkbrigade;

Geeft het college de opdracht

• Samen met Spaarnelanden een voorstel uit te werken, waarbij 50 mensen die langer 
dan twee jaar in de bijstand zitten voor een periode van 2 jaar aan werk wordt 
geholpen;

• Aan deze mensen bij het onderhoud van Groen in de stad het loon volgens de CAO 
uit te betalen evenals een transitie vergoeding na afloop van de twee jaar;.

• De uitwerking van het plan uiterlijk maart 2017 voor te leggen aan de 
raadscommissie Samenleving;

En gaat over tot de orde van de dag.

SP

Besluit



Amendement

Meer woningen, minder wachtlijst

De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

Constaterende dat

• Er in de begroting op pagina 116 onder C als prestatie indicator het “ Aantal 
sociale huurwoningen van woningcorporaties in Haarlem” staat vermeld;

• Er de onrealistische verwachting wordt gewekt dat de wachtduur af zal nemen 
voor een sociale huurwoning, terwijl er minder sociale huurwoningen komen

Van mening zijnde dat

Voor iedere Haarlemmer, ongeacht zijn inkomen, binnen redelijke termijn een 
woning beschikbaar moet zijn;

Besluit

De streefcijfers zoals deze zijn genoemd voor het aantal sociale huurwoningen van 
woningcorporaties in Haarlem te schrappen uit de begroting;

Geeft het college de opdracht

Voor maart 2017 een plan uit te werken waarbij het aantal sociale huurwoningen 
structureel zal stijgen, en de wachtduur derhalve afneemt;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feite Bloem SP
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Amendement

Haarlemse begroting, Haarlemse wooncijfers

De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

Constaterende dat

• Er in de begroting op pagina 115 onder C als prestatieindicator de 
Gemiddelde inschrijf-Zwachttijd sociale huurwoning Zuid Kennemerland in 
jaren” staat vermeld;

Overwegende dat

• De begroting niet over Zuid Kennemerland gaat, maar over Haarlem;

Besluit

Op pagina 115 onder C de volgende indicator toe te voegen:

" Gemiddelde inschrijf-Zwachttijd sociale huurwoning Haarlem in jaren”

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feif<

Marceline Schopman PvdA



Minimale investering, Maximaal bereik II
De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

Constaterende dat

• De doelgroep minima moeilijk te bereiken is;
• Minima organisaties de ondersteuning van een belangenbehartiger nodig 

hebben om deze doelgroep effectief te kunnen bereiken;
• Het ISP en het PMO werkzaamheden verrichten essentieel zijn om er voor te 

zorgen "dat wie struikelt, op de been wordt geholpen en gestimuleerd wordt 
om verder te gaan.”;

• Vanaf 2017 een bedrag van 50.000 euro per jaar te reserveren voor 
belangenbehartiging;

• Dit te dekken uit het structurele begrotingsvoordeel zoals dat naar voren komt 
uit de septembercirculaire;

Geeft het college de opdracht

Zo spoedig mogelijk een voorstel te doen waarbij er een structurele subsidierelatie 
aan wordt gegaan met partijen die zorg dragen voor een onafhankelijke 
belangenbehartiging van kwetsbare groepen;

En gaat over op de orde van de dag

Besluit



Amendement
Te hoog in de bol met de bolwerken

De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, het investeringsplan 2016-2021 
besprekende;

Constaterende dat

• De financiële situatie van de gemeente beter lijkt, maar met het verplaatsen 
van de lange naarde korte schuld, en het doorschuiven van investeringen, de 
facto nog steeds zorgelijk is;

• Er in de buurt en de rest van de stad grote bezwaren zijn tegen de aantasting 
van het monumentale park ten behoeve van een fietsbrug;

Overwegende

• Dat het onwenselijk is om de onderhoudskosten van een nieuwe brug toe te 
voegen aan een onderhoudsbudget dat toch al onder druk staat;

Besluit

GOB.60 Brug over de Bolwerken, te schrappen uit het investeringsplan;

Anne Feité Bf SP


