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MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Overwegende dat:
• De vraag naar maatschappelijke opvang de afgelopen periode in Haarlem is 

toegenomen en ondanks uitbreiding van het aanbod de druk op de opvang 
voorzieningen nog steeds hoog is

• In onze regio de exploitatie van de maatschappelijke opvang jaarlijks zo’n 5 miljoen 
euro kost (exclusief begeleiding, dagbesteding, verslavingszorg, etc. en exclusief 
opvang economisch daklozen):

• Voor die 5 miljoen in 2015 gedurende het jaar 472 cliënten werden opgevangen en 
dus de kosten per cliënt per jaar voor alleen al de exploitatie van de opvang al ruim 
10.000 euro zijn;

• In Londen1 en Amsterdam2 projecten zijn uitgevoerd waarbij langdurig daklozen zelf 
regie kregen over hun toekomst middels een persoonlijk budget (3000 pond, 
respectievelijk 10.000 euro) dat naar eigen inzicht mocht worden besteed waardoor 
ze bijvoorbeeld een opleiding konden betalen;

• Snelle re-integratie van daklozen in de samenleving en vinden van werk niet alleen 
kosten kan besparen voor de maatschappelijke opvang maar ook voor andere sociale 
voorzieningen zoals uitkeringen;

Verzoekt het college:
Gezien het succes van de projecten in Londen en Amsterdam in 2017 een proef te doen met 
tenminste 5 langdurig daklozen waarbij ze een persoonlijk budget krijgen en zo zelf meer de 
regie krijgen over hun re-integratie (vinden van huis en opleiding of werk) en hiervoor budget 
beschikbaar te stellen uit het Regionaal Kompas of de Reserve sociaal domein,

En gaat over tot de orde van de dag.

Sander van den Raadt 
Trots Haarlem

1 https://www.irf.orq.uk/sites/default/files/irf/miqrated/files/supportinq-rouqh-sleepers-full.pdf
2 http://www.rtl.nl/qemist/the-amsterdam-proiect#!/
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MOTIE AED daar redt je levens mee

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, 

in beraadslaging over de Programmabegroting 2017,

Overwegende dat:
• In Nederland jaarlijks 15000 a 16000 mensen een hartstilstand krijgen;
• Wanneer binnen 6 minuten een AED beschikbaar is de overlevingskans met 25% kan 

worden verhoogd indien het bekend is waar de dichtstbijzijnde AED hangt, voldoende 
mensen weten hoe te handelen en er voldoende vrijwillige hulpverleners oproepbaar 
zijn om snel ter plekke te kunnen zijn om te reanimeren;

• De Hartstichting tot doel heeft in 2017 te komen tot een landelijk dekkend netwerk 
van AED’s, bezig is met de werving van 170.000 burgerhulpverleners voor het 
bedienen van deze AED’s en er nog zo’n 40.000 burgerhulpverleners worden 
gezocht, met name in de Randstad;1 2

• Inmiddels alle 112-meldkamers een oproepsysteem voor burgerhulpverleners en 
AED’s hebben;

• In Haarlem al veel AED’s aanwezig zijn maar dit netwerk nog niet de hele stad dekt, 
mede omdat sommige AED’s niet goed toegankelijk zijn wanneer de gebouwen waar 
ze staan gesloten zijn;

• Veel gemeenten in Nederland zich al hebben aangesloten bij het initiatief van de 
Hartstichting om de gemeente uit te roepen tot 6-minutenzone, maar Haarlem dit nog 
niet heeft gedaan;

• Om Haarlem tot een 6-minutenzone te maken meer AED-locaties nodig zijn;
• De total cost of ownership van een AED voor een periode van 10 jaar circa 2000 euro

• De kosten voor het volgen van een reanimatiecursus (inclusief het leren omgaan met 
een AED) circa 35 euro zijn;

Verzoekt het college:
• Samen met de Hartstichting, Rode Kruis, scholen, sportverenigingen, kerken en 

andere maatschappelijke organisaties te onderzoeken hoeveel extra AED’s er nog in 
Haarlem nodig zijn om Haarlem tot één 6-minutenzone te maken;

• Bij de Kadernota een voorstel te presenteren voor een gemeentelijke bijdrage aan het 
dekkend maken van het netwerk in 2017 en een gemeentelijke vergoeding voor het 
volgen van een reanimatiecursus onder voorwaarde van aansluiting bij het netwerk 
van burgerhulpverleners;

1 https://www.hartstichtinq.nl/doe-mee/oproepsvsteem-reanimatie
2 http://www.aed-blog.nl/2012/07/iaarliikse-kosten-van-een-aed-welke-aed-is-nu-echt-de-qoedkoopste- 
aed-van-nederland/

Christenunie Groenlinks Trots Haarlem
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MOTIE Odensehuis voor zorgpauze Haarlemse mantelzorgers

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Constaterende dat:
• De kans 1 op 5 is dat iemand in zijn leven dementie krijgt (bij vrouwen is dit 1 op 3, 

doordat de levensverwachting van vrouwen hoger is);
• Het aantal mensen met dementie als gevolg van de vergrijzing in de toekomst 

explosief zal stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040 en 690.000 in 20551 2;
• In 2013 er in de Haarlem zo’n 2400 mensen met dementie waren en de prognose is 

dat dit aantal in 2040 op 3800 mensen zal liggen2;
• Mensen met een diagnose dementie gemiddeld nog 8 jaren leven;
• De grootste wens van mensen met de diagnose dementie is dat zij zo lang mogelijk 

thuis kunnen blijven wonen en kunnen participeren in het maatschappelijk leven;

Overwegende dat:
• 70% van de mensen met dementie thuis woont en wordt verzorgd door 

mantelzorgers die gemiddeld 20 uur per week zorg geven3;
• Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie zwaar belast is;
• In andere gemeenten succesvolle projecten lopen met Odensehuizen, inloophuizen 

voor mensen met dementie waar ook respijtzorg wordt gegeven verzorgd door 
mantelzorgers waardoor andere mantelzorgers een zorgpauze kunnen nemen 
(www.odensehuis.nl)

Verzoekt het college:
De haalbaarheid van een Odensehuis in Haarlem te onderzoeken en uiterlijk bij de
Kadernota de raad hierover te informeren.

1 https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-alqemeen.pdf
2 http://haarlem.vandaaq.nl/proanose-forse-stiiqinq-aantal-dementerenden/
3 https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-alqemeen.pdf

Ziggy Klazes 
Groenlinks Haarlem



AMENDEMENT Minder overbelaste mantelzorgers

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Overwegende dat:
• In de programmabegroting 2017 de streefwaarde voor het maximum percentage 

mantelzorgers dat aangeeft vaak overbelast te zijn wordt verhoogd van 9% in 2016 
naar 15% in 2017 en dit vervolgens stapsgewijs wordt verlaagd naar 11% in 2021 
(blz. 68);

• De realisatie van deze effectindicator jarenlang rond de 10% heeft gezeten maar in 
2015 is gestegen naar 16% (in 2014 was dit 11%);

• In antwoord op vraag 108 van de technische vragen wordt gesteld “Met de 
veranderingen in het sociaal domein is de druk op mantelzorgers toegenomen. 
Mensen blijven langer thuis wonen en meer mantelzorgers combineren zorg en werk, 
wat voor een hoger risico op overbelasting zorgt. Door mantelzorgondersteuning te 
bieden is de verwachting dat het aantal overbelaste mantelzorgers de komende jaren 
afneemt. Vanaf 2015 is er extra geïnvesteerd in maatregelen in het ondersteunen van 
mantelzorgers, met als speerpunten respijtzorg, ondersteuning aan jonge 
mantelzorgers en ondersteuning aan mantelzorgers met dementie.”

• Een dergelijk hoog percentage overbelaste mantelzorgers vraagt om directe actie 
door bijvoorbeeld intensivering van de mantelzorgondersteuning;

Verzoekt het college:
Uiterlijk bij de Kadernota aanvullende maatregelen te presenteren ten einde het percentage 
overbelaste mantelzorgers sneller te verlagen.

Besluit:
Beslispunt 4 aan te vullen met de volgende zinssnede:

“Met dien verstande dat de streefwaarde op blz. 68 van effectindicator percentage 
mantelzorgers dat aangeeft vaak overbelast te zijn voor 2017 en 2018 wordt bijgesteld naar 
ten hoogste 11% en voor2019 t/m 2021 naar 9%.”
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MOTIE Blijverslening voor langer thuis wonen in Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Overwegende dat:
• Er onder andere door de toenemende vergrijzing een steeds groter beroep gedaan 

wordt op zowel de (Wmo-)zorg als op de transformatieopgave van de bestaande 
woningvoorraad;

• Ouderen door de veranderde zorgstructuren gedwongen worden om langer 
zelfstandig thuis te wonen;

• Veel ouderen (daarbij) graag in hun eigen woning willen blijven maar geen geld 
hebben of geen lening/hypotheek meer krijgen voor noodzakelijke aanpassingen aan 
de woning om deze levensloopbestendig te maken;

• Het aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen met gemeenten en het 
Stimuleringsfonds (SVn) de Blijverslening ontwikkeld heeft waarmee inwoners hun 
eigen woning levensloopbestendig kunnen maken;

• De gemeente hiermee tegen zeer beperkte kosten ervoor kan zorgen dat ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen;

• De Blijverslening een revolverend fonds is, waarbij geïnvesteerde middelen 
grotendeels terugvloeien naar de gemeente;

• Wethouder Langenacker in de commissie samenleving van 28 januari 2016 heeft 
gemeld dat er wordt nagedacht om ook in Haarlem de Blijverslening te introduceren 
maar dat dit tot op heden niet gebeurd is;

Verzoekt het college,
Voor de Kadernota een voorstel te doen om de Blijverslening in Haarlem te introduceren
inclusief een voorstel voor de hiervoor benodigde middelen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Christenunie
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MOTIE Haarlem dementievriendelijk

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Constaterende dat:
• De kans 1 op 5 is dat iemand in zijn leven dementie krijgt (bij vrouwen is dit 1 op 3, 

doordat de levensverwachting van vrouwen hoger is);
• Het aantal mensen met dementie als gevolg van de vergrijzing in de toekomst 

explosief zal stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040 en 690.000 in 20551;
• In 2013 er in de Haarlem zo’n 2400 mensen met dementie waren en de prognose is 

dat dit aantal in 2040 op 3800 mensen zal liggen2;
• Mensen met een diagnose dementie gemiddeld nog 8 jaren leven;
• De grootste wens van mensen met de diagnose dementie is dat zij zo lang mogelijk 

thuis kunnen blijven wonen en kunnen participeren in het maatschappelijk leven;

Overwegende dat:
• Naast de impact op individueel niveau de ziekte ook op maatschappelijk niveau een 

groot probleem wordt, wat naarmate de dementie vordert alleen maar toeneemt;
• Veel gemeenten inmiddels actief beleid voeren op het onderwerp dementie en zich 

hebben uitgeroepen tot dementievriendelijke gemeente;3
• Het wenselijk is dat ook de Haarlemse samenleving dementievriendelijk wordt4 en de 

gemeente hierin een actieve rol kan spelen door het thema te agenderen en 
initiatieven te faciliteren;

Verzoekt het college:
• In nauwe samenspraak met Alzheimer Nederland afdeling Zuid-Kennemerland, 

zorgverzekeraars en andere stakeholders zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en 
casemanagers dementie de regierol te nemen bij een op te zetten lokaal netwerk 
Dementie Vriendelijke Gemeente in 2017;

• Medewerkers met klantcontacten, collegeleden en wijkagenten te laten scholen in het 
omgaan met mensen met dementie;

• Het thema dementie te agenderen bij maatschappelijke organisaties en verenigingen 
bijvoorbeeld via het subsidiebeleid en bij ondernemers;

1 https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-alqemeen.pdf
2 http://haarlem.vandaaq.nl/proqnose-forse-stiiqinq-aantal-dementerenden/
3 http://www.heuvelruq.nl/actueel/nieuws 46419/item/utrechtse-heuvelruq-1e-qeteste- 
dementievriendeliike-qemeente-en-politie 82922.html en
http://www.vnqmaqazine.nl/archief/21982/utrechtse-heuvelruq-dementievriendeliik
4 http://www.dementievriendeliik.nl/wat-kun-iii-doen/qemeenten

Christenunie Trots Haarlem Groenlinks Haarlem


