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Amendement: Niet alleen communiceren, Duurzaam Renoveren!

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017, de 
kadernota 2017 besprekende;

Constaterende dat

• Meer dan 30% van alle woningen in Haarlem van corporaties is;
• Meer dan 25% van Haarlemse woningbouwcorporatiewoningen Energielabel 

E of slechter heeft;
• Er zeer weining financiële ruimte is bij de corporaties om deze en nieuw te 

bouwen woningen te verduurzamen;

Geeft het college opdracht

Voor 15-10-17 met concrete voorstellen te komen waardoor we sneller meer 
corporatiewoningen duurzaam kunnen bouwen en renoveren, en hierbij;

• In te zetten op cofinanciering door corporaties, andere overheden, en de 
gemeente;

• Maximaal rendement zoeken in termen van co2 reductie per bestede euro;

Besluit ter dekking hiervan:

• Aan besluitpunt 11 .G toe te voegen, met uitzondering van het 
duurzaamheidsprogramma;

• Als besluitpunt 11H toe te voegen:
In te stemmen met de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma en de 
voorgestelde dekking hiervan, met uitzondering van de communicatiemiddelen, 
en in plaats daarvan 500.000 euro structureel te reserveren voor het 
verduurzamen van sociale huurwoningbestand

en gaat over tot de orde van de dag.
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Doelgroep inkomenstoeslag verbreden

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017, de
kadernota 2017 besprekende;

Constaterende dat

• De doelgroep voor de inkomenstoeslag op dit moment bestaat uit Haarlemmers 
die drie jaar of langer een inkomen hebben lager dan 115 % van de 
inkomensnorm;

• In het coalitieakkoord staat dat het college de meest kwetsbare Haarlemmers wil 
ontzien;

Overwegende dat

• Door verschillende partijen in de raad al eerder is aangegeven dat de doelgroep 
voor de inkomenstoeslag moet worden verbreed naar Haarlemmers die een 
inkomen hebben dat langdurig lager is dan 120% van de bijstandsnorm;

• Er destijds van deze verbreding is afgezien door de financiële problemen waarin 
de gemeente verkeerde;

• De reserve WWB 4,2 miljoen bedraagt waarvan 3,1 miljoen als 
weerstandsvermogen aangehouden moet worden;

Geeft het college de opdracht om

• De verordening Inkomenstoeslag zodanig te wijzigen dat vanaf 1 januari 2018 de 
doelgroep Haarlemmers die in aanmerking komt voor een inkomenstoeslag 
wordt verbreed naar diegenen die gedurende de referteperiode een inkomen 
hadden dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;

• De kosten van deze wijziging te dekken uit de reserve WWB;

en gaat over tot de orde van de dag



Eerst briefadres, daarna pas controle

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017, de
kadernota 2017 besprekende;

Constaterende dat

• De Brede Centrale Toegang (BCT) bepaalt of een dakloze in aanmerking komt 
voor opvang in Haarlem;

• Na het afgeven van de indicatie door de BCT twee weken lang iedere nacht door 
Handhaving wordt gecontroleerd of de geïndiceerde daadwerkelijk dakloos is;

• Vervolgens de dakloze een briefadres krijgt waardoor het mogelijk wordt een 
uitkering aan te vragen;

Overwegende dat

• Het krijgen van een uitkering kan worden versneld door eerst het briefadres te 
geven en pas daarna te controle te laten plaatsvinden net zoals nu al in de 
gemeente Amsterdam gebeurt;

• De goeden niet onder de slechten hoeven te lijden;

Geeft het college de opdracht

• Meteen na de indicatie door de BCT een briefadres te verstrekken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Sibel Özogul SP



Geen bezuinigingen meer op de Huishoudelijke Ondersteuning

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017, de
kadernota 2017 besprekende;

Constaterende dat

• Op de HO in 2015 een overschot was van bijna 4.9 miljoen en in 2016 een 
overschot van ruim 3.6 miljoen euro;

• Er reeds een structureel overschot is van 2.1 miljoen euro op de gelden voor het 
sociale domein;

• In de meerjarenbegroting 2017- 2021 een extra bezuiniging van 2.3 miljoen euro 
op de HO is opgenomen en het structureel overschot op het sociale domein 
daardoor oploopt tot ruim 4,4 miljoen euro;

Overwegende dat

• Het rijksbeleid is om ouderen steeds langer thuis te laten wonen en ook veel 
ouderen dat wensen;

• De HO voor een groep van de meest kwetsbare Haarlemmers een noodzakelijke 
voorziening is;

• Haarlem steeds meer vergrijst, waardoor het beroep op de Huishoudelijke 
Ondersteuning naar verwachting in de toekomst verder zal toenemen;

• Een extra bezuiniging van 2.3 miljoen euro op de Huishoudelijke Ondersteuning 
gezien bovenstaande bijzonder ongewenst is;

Geeft het college de opdracht

• Om niet verder meer te bezuinigen op de Huishoudelijke Ondersteuning en dus 
de ingeboekte bezuiniging van structureel 2.2 miljoen euro te schrappen, en dit 
verwerken in de begroting 2018-2022

en gaat over tot de orde van de dag.

Sibel Ozogul SP



Motie: Meer sociale kleine kunst

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017, de 
kadernota 2017 besprekende:

Constaterende dat

• Culturele initiatieven de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de 
bezuinigingen, doordat hun bijdragen niet geïndexeerd werden;

• Via het cultuur stimuleringsfonds juist ook kleine initiatieven aan bod kunnen 
komen;

• Juist kleinschalige culturele initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan 
maatschappelijke vraagstukken*;

Geeft het college opdracht

• Bij het opstellen van de begroting 2018-2022 250.000 euro structureel extra 
aan het cultuurstimuleringsfonds toe te voegen, ten behoeve van kleinschalige 
kunstprojecten met een sociaal maatschappelijke doelstelling;

• Dit te dekken uit extra structurele algemene middelen zoals deze in de 
meicirculaire naar voren komen;

• Voorafgaand aan de begroting 2018-2022 een voorstel te doen voor de 
uitwerking van de toekenningsregels voor deze extra middelen voor 
kleinschalige kunstprojecten, met een sociaal maatschappelijke doelstelling;

en gaat over tot de orde van de dag. 

Anne Feite Bloem SP

*Zie bijvoorbeeld RebupART



Minder remgeld voor kwetsbare Haarlemmers

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017, de 
kadernota 2017 besprekende;

Constaterende dat

• Uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat een kwart van de 
Nederlanders afziet van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die 
zij moeten betalen;

• In 2016 in Haarlem 7% minder indicaties waren voor Huishoudelijke 
Ondersteuning en de dalende trend die vanaf 1 januari 2015 ontstond zich dus 
voortzet;

• In 2016 slechts 44% van de Haarlemmers die waren geïndiceerd voor 
begeleiding en dagbesteding ook daadwerkelijk van die voorzieningen gebruik 
maakten;

• Haarlem voor HO, begeleiding en dagbesteding de maximale eigen bijdragen 
heft die zijn toegestaan;

• De jaarrekening 2016 een overschot kende op de HO van ruim 3,6 miljoen en op 
de begeleiding en dagbesteding een overschot ruim 4.1 miljoen euro;

• Het totale bedrag te ontvangen aan eigen bijdragen HO, begeleiding en 
dagbesteding voor 2018 wordt geraamd op 2,5 miljoen euro;

Overwegende dat

• Een Haarlemmer met een inkomen van 23.000 euro bruto per jaar een eigen 
bijdrage van 75 euro betaalt per 4 weken, een inwoner van Veenendaal 23 euro;

• Een Haarlemmer met een jaarinkomen van bruto 36.000 euro een bijdrage 
betaalt van 200 euro, een inwoner van Veenendaal 73 euro per vier weken;

• Het ongewenst is dat het betalen van een eigen bijdrage functioneert als een rem 
op het gebruik maken van voorzieningen bestemd voor de lichamelijk en/of 
geestelijk meest kwetsbare groepen Haarlemmers;



Geeft het college de opdracht

• Om in de meerjarenbegroting 2018 - 2022 de tarieven voor de eigen bijdrage 
voor het ontvangen van Huishoudelijke Ondersteuning en voor het krijgen van 
begeleiding of dagbesteding met ingang van 1 januari 2018 te halveren;

• De extra uitgave van 1,25 miljoen euro per jaar te bekostigen uit de 
(decentralisatie)gelden van het rijk;

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij

Cx> ^

voor Haarlem

Motie “preventie-woning tegen dakloosheid”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 29 juni 2017, bij de

bespreking van kadernota 2017,

constaterende dat,

- het menselijk leed en de (vervolg)kosten van een ontruiming wegens huurschuld 

enorm zijn,

- als mensen op straat belanden ze moeilijk weer hun weg terug weten te vinden naar 

een regulier bestaan,

- dit voor de gemeenschap veel malen hogere kosten met zich meebrengt, dan de 

initiële huurschuld,

- het tijdelijk overnemen van de huur bij huurachterstand - door een zorgaanbieder - 

dakloosheid kan voorkomen, dit noemen we de preventie-woning,

overwegende dat,

- instroom beperken de beste manier is om de populatie dak en thuislozen duurzaam te 

verkleinen,

- hiermee veel leed en extra kosten te voorkomen zijn,

draagt het College op;

- de preventie-woning in te zetten als middel om ontruiming en dakloosheid te 

voorkomen en hiertoe een opdracht uit te zetten bij partners in het sociaal domein, 

de raadscommissie Samenleving te informeren over de hoeveelheid geholpen indivduen en 

de vermeden kosten door de inzet van de preventie-woning,

de kosten van de preventiewoningen te dekken uit de reserve sociaal domein,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster



Actiepartij

*3

voor Haarlem

/

Motie “Laat Gongere) burgers niet rondspoken”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 29 juni 2017, bij de 

bespreking van kadernota 2017,

constaterende dat,

- er, onder andere door (woon-) fraudebestrijding er meer spookburgers ontstaan,

- een groot deel van deze spookburgers jongeren betreft,

- het niet hebben van een inschrijfadres er voor zorgt dat de zorgverzekering stopt en dat de 

premie hiervan wordt verhoogt met een bestuurlijke boete,

- het aanvaarden of behouden van betaald werk zonder adres niet mogelijk is,

- de registraties op grond van het BSN mede gevaar lopen (rijbewijs, legitimatie etc.),

- het lastig is om na niet gebruik van het BSN weer 'in het systeem te komen'

overwegende dat,
- spookburgerschap onvermijdelijk leidt tot een groter informeel circuit en sociale problemen,

- dit onvermijdelijk tot kosten voor de samenleving leidt,

- er op deze wijze tweederangsburgers ontstaan en mensen illegaal in eigen land worden,

draagt het College op;

- actief bij te houden wanneer mensen worden uitgeschreven uit de basisadministratie die 

geen ander inschrijfadres hebben,

- deze actief te begeleiden naar zorg en ondersteuning indien nodig,

- een ruimhartig beleid te voeren met vestrekking van (tijdelijke) postadressen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster



Actiepartij

3
voor Haarlem

Motie “Pakket drukte eenzaam bestreden”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 29 juni 2017, bij de 
bespreking van kadernota 2017,

constaterende dat,

30% van de luchtvervuiling door verkeer het gevolg is van internetaankopen die worden 
thuisgebracht;

- veel van de pakketbezorgers twee tot drie keer langsrijden omdat mensen niet altijd thuis 
zijn;
dit tot veel onnodig verkeer van busjes door de wijken leidt met onnodige vervuiling en 
aantasting van de verkeersveiligheid tot gevolg;
er een tegelijk een grote behoefte is aan sociaal contact bij een groeiende groep eenzame 
mensen;

overwegende dat,

pakketbezorgers, internetklanten en wijkbewoners gebaat zouden zijn bij 'sociale 
afhaalpunten' in de wijken;
sociale afhaalpunten de sociale cohesie in de wijk kunnen versterken;

draagt het College op,

in samenspraak met een welzijnsorganisatie - bijvoorbeeld BUUV - actief mensen in de
wijken te werven en te ondersteunen die er behoefte aan hebben om pakketjes van
buurtbewoners aan te nemen en af te geven;
deze sociale afhaalpunten door te geven aan de pakketbezorgers;
bij te houden of de sociale afhaalpunten goed functioneren en bij eventuele problemen te
bemiddelen;
de resultaten te rapporteren aan de commissie beheer en samenleving;

En gaat over tot de orde van de dag.

Actiepartij 
Gertjan Hulster
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voor Haarlem

Motie “stimuleer de cultuurstimulering”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 29 juni 2017, bij de 

bespreking van kadernota 2017,

constaterende dat,

- er in deze college periode grote bezuinigingen zijn opgevangen door de culturele 

instellingen,

- het cultuurstimuleringsfonds is teruggebracht van 350.000 euro naar 194.390 euro,

- de bestaande subsidies al jaren niet zijn geïndexeerd,

- het aantal Haarlemmers ondertussen stijgt zodat het aanbod mee dient te groeien,

overwegende dat,

een goed cultuur aanbod Haarlem aantrekkelijk maakt voor bewoners en bedrijven,

het cultuurstimuleringsfonds experimenten en exposities mogelijk maakt buiten het reguliere

aanbod,

draagt het College op;

- het cultuurstimuleringsfonds weer op niveau te brengen van 350.000 euro,

- de bestaande subsidie relaties te indexeren,

- dekking te zoeken uit de algemene middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster



voor Haarlem

Motie “fietsers en wandelaars gelijk groen”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 29 juni 2017, bij de

bespreking van kadernota 2017,

constaterende dat,

- er een aantal kruispunten is in Haarlem waar voetgangers en fietsers tegelijk groen 

hebben (bijvoorbeeld de kruising bij de Prinsenbrug),

- dit al jaren probleemloos functioneert,

- op de meeste kruispunten fietsers en voetgangers ieder voor zich en per richting 

groen krijgen zodat er geen onderlinge kruisende verkeersstromen zijn tussen de 

verschillende langzaam verkeersstromen,

- dat zelfs gebeurt wanneer er helemaal geen potentieel conflict is,

- dit tot onnodig lang wachten voor alle verkeersdeelnemers leidt,

- onnodig wachten tot een toename van door rood rijden dan wel lopen leidt,

overwegende dat,

- voetgangers en fietsers prima in staat blijken om zonder verkeersregels en verkeerslichten 

onderlinge problemen op te lossen,

draagt het College op;

- te onderzoeken voor alle kruispunten of gelijk groen voor voetgangers en fietsers 

ingevoerd kan worden,

- de bevindingen ter advisering aan de commissie beheer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster



Actiepartij

voor Haarlem

Motie “Wonen in Zelfbeheer, tussen opvang en zelfstandig wonen”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 29 juni 2017, bij de 

bespreking van kadernota 2017,

constaterende dat,
- er schaarste is op de woningmarkt, met name in de sociale huursector,

- dit de doorstroom en uitstroom uit opvangvoorzieningen belemmert,

- de stap van dak of thuisloosheid naar een eigen woning soms groot kan zijn, mede door het 

ontbreken van een sociaal netwerk en verlies van woonvaardigheden,

- het Trimbos instituut in 2012 heeft onderzocht wat de effecten van wonen in zelfbeer zijn: 

o.a. tot 40% goedkoper dan reguliere opvang, aanleren van woonvaardigheden, 

opbouw sociaal netwerk, gemiddelde woonduur 1 1/2 jaar,

- één van de door Trimbos onderzochte voorzieningen JES (Je Eigen Stek) betreft,

overwegende dat,

- zowel de lokale cliëntenraad van HVO-Querido als de aanbieders van zorg menen dat er 

behoefte is aan een voorziening tussen dag en nachtopvang en zelfstandig wonen,

- wonen in zelfbeheer aansluit op de doelstellingen van de WMO zoals (bevorderen van) 

zelfredzaamheid en eigen regie,

verzoekt College,

- te onderzoeken of een voorziening voor wonen in zelfbeheer in Haarlem een goede 

aanvulling op het bestaande aanbod kan zijn,

- in dit onderzoek zowel de cliënten als de zorgaanbieders te betrekken,

- de raadscommissie Samenleving te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek,

- de kosten van dit onderzoek te dekken uit de reserve sociaal domein,



en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster

Bijlage: Achtergronden Wonen in Zelfbeheer



Wat is wonen in zelfbeheer?

In het onderzoeksrapport 'Nu leef je zelf van het Trimbos instituut, van 2012, worden een aantal 
definities van zelfbeheer gegeven;

Zelfbeheer is ideologisch te begrijpen als specifieke vorm van cliëntsturing en zelfbeheer is een 
organisatievorm met een verregaande vorm van cliëntenparticipatie waarbij de doelgroep zelf de 
zorg draagt voor de voorziening en waarbij hulp en ondersteuning door professionals wordt 
geboden1.

Kenmerken van zelfbeheer

De volgende kenmerken van zelfbeheer zijn in de conclusies een aanbevelingen van het eerder 
genoemde rapport opgenomen.

- De 3 onderzochte voorzieningen maken deel uit van een grotere reguliere instelling, maar 
de zeggenschap ligt bij de doelgroep zelf. Hulpverleners hebben een adviserende rol, 
managers en bestuurders geven de kaders en de randvoorwaarden die in het algemeen 
betrekking hebben op zaken als veiligheid, budget en bedbezetting.

- Het tweede kenmerk is dat zelfbeheer deel uit maakt van emancipatoire beweging die 
haar wortels heeft in de cliëntbeweging en zorgvernieuwingsinitiatieven. Hierin staan de 
waarden centraal die betrekking hebben op cliëntsturing en keuzevrijheid, geloof in kracht 
en mogelijkheden, lotgenotencontact en dialoog als uitgangspunt, en streven naar herstel 
en maatschappelijke participatie.2

Waarden van zelfbeheer

Een aantal waarden dat zelfbeheer op individueel niveau kenmerkt zijn:

De onderlinge steun die de bewoners aan elkaar hebben.

De bewoners kunnen de ervaring delen die zij hebben opgedaan in hun (thuisloze) leven. Dit kan 
betrekking hebben op wonen, werk of dagbesteding, maar ook het functioneren op sociaal 
emotioneel vlak. Vaak hebben zij die dakloos zijn geweest verstoorde relaties met familie en 
maatschappij.

(Aanleren van) sociale- en woonvaardigheden

Omdat er in zelfbeheer bewoners zelf voor het schoonhouden van de voorziening en de maaltijden 
zorgen, dienen zij hier ook met elkaar afspraken over te maken. Daarnaast hebben de bewoners 
een rol in het aanname beleid van de voorziening.

Verantwoordelijkheid

In een voorziening in zelfbeheer worden bewoners uitgenodigd zelfverantwoordelijkheid te nemen. 
Niet alleen in het wonen en wat daarbij komt kijken, maar ook in het maatschappelijk functioneren. 
Bijvoorbeeld het zoveel mogelijk zelf regelen van voorzieningen, dagbesteding of werk en beheer 
over de eigen financiën.

Waardering en eigenwaarde

Doordat bewoners verantwoordelijkheid krijgen en kunnen nemen wordt de eigenwaarde vergroot 
en oogsten zij waardering voor het gedane werk. Het zelfvertrouwen neemt toe. Vaak is dit 
zelfvertrouwen beschadigd door het leven dat achter hen ligt.

Achtergrond Wonen in Zelfbeheer 1



Hoop

De gestage persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling die een bewoner van zelfbeheer 
doormaakt geeft hoop op een toekomst in de maatschappij, los van hulporganisaties. Vaak hebben 
cliënten in de maatschappelijke opvang en daaraan gelieerde organisaties een (lange) 
voorgeschiedenis van opkrabbelen en terugvallen in verslaving, verlies van werk en dakloosheid. 
De verantwoordelijkheid die zij weer voor hun eigen leven kunnen nemen vergroot de kans op 
blijvend succes. Ook contact met mensen die het 'gelukt' is kan de hoop doen groeien dat een 
maatschappelijk leven op een beter niveau van welzijn bereikbaar is.

Op maatschappelijk niveau zijn dat onder meen

Aanvulling op het bestaande zorgaanbod

De vraag naar ondersteuning en opvang is altijd groter dan het aanbod. De maatschappelijke 
tendens is dat mensen met gebruik van eigen kracht en onderlinge steun zo kort mogelijk in een 
voorziening blijven en daar ook duurzaam weer uitstromen. Zelfbeheer zit voor een deel van de 
doelgroep aan het einde van de zorglijn.

Positieve beeldvorming

Maatschappelijk gezien kleeft er nog steeds een negatief imago aan mensen die het even niet 
gered hebben en daardoor gebruik moeten maken van een voorziening in bijvoorbeeld de 
maatschappelijke opvang.
Het romantische beeld van Swiebertje die een vrij leven leidt is vervangen door een beeld van 
overlast gevende mensen.
Anderzijds wordt het door de samenleving als positief ervaren dat cliënten van maatschappelijke 
opvang helpen om de stad schoon te houden door bijvoorbeeld mee te doen aan een veegploeg.

Aanjagen van innovaties

De zorg is volop in beweging. Er vindt een transitie plaats van AWBZ zorg naar de WMO (2015). 
De budgetten krimpen en de nadruk wordt gelegd op participatie en zelfredzaamheid. De uitdaging 
is om een zo hoog mogelijk niveau van welzijn te creëren voor cliënten van zorginstellingen tegen 
zo laag mogelijke kosten. De relatief nieuwe vorm van wonen in zelfbeheer kan hier een 
waardevolle bijdrage aan leveren.

Maatschappelijk waardevolle diensten (via dagbesteding)

Hetzelfde geldt voor inkomen en activering. De aanstaande Participatiewet stelt dat een 
tegenprestatie geleverd dient te worden voor inkomensondersteuning die men ontvangt. Het 
oogmerk hierbij is dat men via zinvolle dagbesteding op termijn financieel onafhankelijk wordt door 
bijvoorbeeld betaald werk. Een van de eisen aan de bewoners in een voorziening voor wonen in 
zelfbeheer is dat men een dagbesteding heeft.

Minder kosten (na initiële)

De onderzoekers van het Trimbos-instituut hebben becijferd op basis van gegevens van 
zorginstellingen dat de kosten van wonen in zelfbeheer per persoon ongeveer 45% lager liggen 
dan de kosten per persoon in de reguliere opvang3.

Hoge waardering kwaliteit van dienstverlening

Als bewoners gevraagd wordt naar de tevredenheid van het wonen in zelfbeheer geven zij meer 
tevreden te zijn dan zij die in een reguliere opvang verblijven. Dit is de verklaren doordat zij meer 
regie over het eigen leven hebben. Uit klant-tevredenheidsonderzoek (CQI = Consumer Quality 
Index) blijkt dat de tevredenheid toeneemt naarmate de zelfstandigheid groter is.

Achtergrond Wonen in Zelfbeheer 2



Ondersteunen van zelfbeheer

In het eerder genoemde onderzoek van het Trimbos-instituut is een apart hoofdstuk gewijd aan het 
ondersteunen van zelfbeheer (pagina 97 en verder).

De ondersteuners ondersteunen de groep waar nodig en steunen de individuen bij hun persoonlijk 
proces. Daarnaast zijn zij de verbindende schakel tussen de voorziening en de buitenwereld.

De kern is dat het ondersteunen van zelfbeheer een belangrijke rol spelen die wezenlijk anders is 
dan de traditionele rol van hulpverleners. Het verschil zit er met name in dat er naar gestreefd 
wordt om geen hiërarchische verhoudingen met de bewoners en geen professionele druk naar de 
bewoners toe te hebben.
Er is geen sprake van handelen dat vastligt in procedures en richtlijnen, maar handelen dat 
dynamisch en context afhankelijk is. Er wordt uitgegaan van mogelijkheden van een ieder.

In dit licht wordt ook de presentie theorie van Andries Baart genoemd (http://www.andriesbaart.nn. 
De presentie theorie gaat ervan uit dat de relatie met de ander die op hulp en steun is aangewezen 
de plek is om te bepalen wat er gedaan moet worden. Dit is een andere manier van waarnemen, 
afstemmen, keuzen maken en dus van professioneel handelen.

Noten;

1 Rapport 'Nu leef je zelf Trimbos instituut pagina 15.
2 Rapport 'Nu leef je zelf Trimbos instituut pagina 115
3 Rapport 'Nu leef je zelf Trimbos instituut pagina 53

http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/behandelinq-en-re- 
inteqratie/af/af1172-nu-leef-ie-zelf

Platform Zelfbeheer:

http://eropaf-zelfbeheer.nl
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voor Haarlem

Motie “Organiseer Onafhankelijke Cliënten Ondersteuning”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 29 juni 2017, bij de
bespreking van kadernota 2017,

constaterende dat,

- de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) stelt dat de gemeente verantwoordelijk is 
voor een onafhankelijke cliënten ondersteuner.

- in het jaarverslag op pagina 77 staat dat de mogelijkheden van gratis cliëntondersteuning 
en de communicatie hierover verbeterd zijn,

- er in de kadernota geen beleidsintensivering opgenomen is op dit punt terwijl de 
doelstellingen nog niet gehaald zijn,

overwegende dat,

• de gemeente de mensen mist die niet in het systeem passen , geen "label" hebben en 
wel een hulpvraag hebben, zoals zorgwekkende zorgmijders,

• deze mensen via andere , niet financieel afgedekte of traditionele wegen, met hun hulpvraag 
bij de basisinfrastructuur of zelfs daar soms niet terecht komen,

• het klaarblijkelijk niet altijd mogelijk is deze mensen binnen deze basisstructuur het aanbod 
te geven dat deze mensen nodig hebben,

• ondersteuners, bijvoorbeeld zelforganisaties vrijwilligers organisaties, vrijwilligers, 
belangenorganisatie, ondernemers, bevlogen burgers soms wel met hun aanbod in de 
hulpvraag kunnen voorzien,

• deze ondersteuners autonoom , zonder last en ruggespraak, naast de cliënt staan, het 
proces overzien, als klankbord van de cliënt fungeren, de tolk/vertaler /smeerolie tussen de 
hulpvrager en de instantie en omgekeerd tussen de instantie en de hulpvrager zijn,

• deze ondersteuners nu niet altijd herkenbaar zijn voor de hierboven beschreven groep 
hulpvragers

• het inzetten van deze bestaande ondersteuners tijd, geld en energie scheelt,

draagt het College op,

• een openbare lijst aan te maken van organisaties* die zich bezighouden met enige vorm van 
onafhankelijke cliëntondersteuning,

• de keuze van de cliënt uit dit aanbod leidend te laten zijn,
• de ondersteuning laagdrempelig (zowel fysiek als digitaal), makkelijk vindbaar en gratis te 

laten zijn,
• de kosten van onafhankelijke cliëntondersteuning te dekken uit de WMO reserve op basis 

van een nog op te stellen overzicht van vergoedingen voor deze ondersteuning.

En gaat over tot de orde van de dag.



* dit zijn personen of organisaties die zich gekwalificeerd hebben op de negen levensgebieden van 
het sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, 
welzijn, wonen, werk & inkomen.

Deze organisaties hebben geen plaats in het sociaal wijkteam, zoals MEE (MEE heeft dan geen zitting 
meer in het Sociaal Wijkteam), Sociaal Raadslieden, ZZP'ers, maar ook andere belangenbehartigers 
als de vakbeweging, ouderenbonden, mantelzorgorganisaties en kleine vrijwilligersorganisaties.
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Motie: Middelen sociaal domein overstijgend inzetten voor een 
integraal en optimaal resultaat voor Haarlemmers

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 Juni 2017, de Kadernota
2017 besprekende;

Constaterende dat:
• Het geld dat de Rijksoverheid voor het sociaal domein overmaakt naar de gemeenten niet is 

geoormerkt door het Rijk. Er is geen verplichting om de middelen die wij van het rijk ontvangen 
voor Wmo-taken, binnen ons hek te besteden;

• De reserve Sociaal Domein is opgelopen tot 35 miljoen;
• Er in Haarlem de afgelopen jaren bezuinigingen hebben plaatsgevonden in het fysieke en 

economisch domein.

Overwegende dat:
• Het sociale, fysieke en het economisch domein niet los van elkaar gezien kunnen worden. Er is 

een sterke mate van beïnvloeding tussen deze domeinen. Ontwikkelingen vanuit de fysieke 
structuur leveren een bijdrage aan het sociale domein. Zo heeft bijvoorbeeld de inrichting van 
de openbare buitenruimte, waar het sociale leven zich afspeelt, effect op de mate van 
ontmoeting en gevoelens van veiligheid en bekendheid;

• Complexe (integrale) problemen vragen om ontschotting van financiering, oplossingen voor het 
sociaal domein kunnen zich in het fysiek domein bevinden zoals bij het langer zelfstandig 
wonen. De buurt wordt steeds belangrijker voor de kwaliteit van leven;

• Geld voor deze oplossingen momenteel niet vanuit de sociale middelen ingezet kan worden 
terwijl daar financiële ruimte ligt.

Verzoekt het college
• Een integraal onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van positieve beïnvloeding voor en 

vanuit het sociaal domein middels de inzet van voorzieningen in het fysieke en economisch 
domein met financiering vanuit het sociaal domein;

• In dit onderzoek een lijst van maatregelen op te nemen welke ingezet kunnen worden inclusief 
de financiële consequenties. Te denken valt aan straatmeubilair, verlichting, een veilige 
toegankelijke omgeving, geschikte woningen (woonvormen), ontmoetingsplekken zoals 
buurttuinen etc.;

• Dit onderzoek aan te bieden aan de raad, waarop de raad een afgewogen keuze kan maken over 
de inzet van financiële middelen voor een integrale aanpak waarbij een win/win situatie 
ontstaat op alle domeinen.

• In de toekomst voorstellen vanuit het economische en fysieke domein te voorzien van een 
paragraaf sociaal en waar van toepassing de raad een verzoek te doen om (co-)financiering 
vanuit het sociaal domein.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sterenber

VVD
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Motie: Mag het hek weg? Hevel de reserve sociaal domein alsnog over 
naar de algemene reserve

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 Juni 2017, de Kadernota
2017 besprekende;

Constaterende dat:

• De raad bij de Programmabegroting 2015 de algemene reserve sociaal domein heeft ingesteld;
• De reserve sociaal domein in het leven is geroepen om de decentralisaties goed te laten 

verlopen en de Haarlemmers die zorg nodig hebben, zorg te kunnen blijven bieden wanneer de 
middelen vanuit het rijk ontoereikend zouden zijn;

• De verwachte tekorten in het sociaal domein zijn uitgebleven, 2015 en 2016 zijn beide met een 
positie resultaat afgesloten waardoor de reserve sociaal domein is opgelopen tot 35 miljoen en 
daarmee zeer omvangrijk is;

• In de overige domeinen de afgelopen jaren juist bezuinigingen hebben plaatsgevonden om de 
Haarlemse schuld af te kunnen lossen, de reserve sociaal domein kan in deze domeinen niet 
ingezet worden, terwijl de grens tussen sociaal en fysiek aan het vervagen is.

Overwegende dat:

• Het 'hek' om het sociaal domein is geplaats om te waarborgen dat er ten alle tijde financiële 
middelen beschikbaar zouden zijn voor zorg continuïteit;

• De decentralisaties inmiddels voldoende vorm hebben gekregen om een juiste verdeling van 
financiële middelen toe te kunnen passen en deze zodanig in te kunnen schatten waarbij 
iedereen de zorg krijgt die nodig is;

• Bij instelling van de reserve sociaal domein de oorspronkelijke looptijd tot en met 2017 zou zijn 
(wegens koppeling aan de Integratie-Uitkering sociaal domein vanuit het rijk);

• De raad de bestemming van reserves kan wijzigen.

Verzoekt het college

• Met een voorstel te komen om de reserve sociaal domein zoals oorspronkelijk bedoeld bij de 
Programmabegroting 2018 over te hevelen naar de algemene reserve.

• Dit voorstel te voorzien van een raadsbesluit om de reserve sociaal domein versneld op te 
heffen.

• Bij een goed onderbouwde onwenselijkheid voor de volledige overheveling van de reserve met 
een voorstel te komen om de reserve gedeeltelijk op te heffen en minstens de helft van de 
huidige reserve over te brengen naar de algemene reserve zodat deze ingezet kan worden in de 
overige domeinen waarbij deze een positief effect heeft op het sociaal domein.

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie Win-Win: Zet de tegenprestatie in voor Haarlemse 
problematiek

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 Juni 2017, de Kadernota 
2017 besprekende;

Constaterende dat:
• Het college in de Kadernota 2017 het belang van wederkerigheid voor burgers aanhaalt, burgers 

kunnen ook iets voor een ander betekenen: "Deze vorm van wederkerigheid is voor de burger 
ook van belang; het versterkt de eigenwaarde en het gevoel iets bij te dragen aan de 
samenleving of iets te betekenen vooreen ander";

• Mensen die niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. De gemeente is vanuit 
de Participatiewet echter ook verplicht om de tegenprestatie in te zetten. De tegenprestatie 
bestaat uit de plicht en het doel om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te 
verrichten in ruil voor het ontvangen van een uitkering. Daarnaast vormt de tegenprestatie voor 
de uitkeringsgerechtigden een gelegenheid om te blijven participeren in de samenleving en om 
een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden;

• Het college momenteel minimaal inzet op de inzet van de tegenprestatie;
• Het de hoogste prioriteit is dat mensen met een uitkering weer zo snel mogelijk aan het werk 

gaan. In de tussentijd kunnen deze Haarlemmers best iets terugdoen voor de Haarlemse 
gemeenschap;

Overwegende dat:
• Er diverse kansen liggen voor de inzet van de tegenprestatie zonder banen te verdringen;
• Zo heeft de wethouder bij de behandeling van de 'Evaluatie Paswerkcontract handhaving fietsen 

rond station' toegezegd vóór de Kadernota inzichtelijk te maken wat de kosten zijn om stewards 
in te zetten bij de fietsparkeermogelijkheden bij het station;

• Deze fietsparkeerproblematiek ook opgelost kan worden middels de inzet van de 
tegenprestatie, dit is een voorbeeld hoe er een win-win situatie kan ontstaan voor 
Haarlemmers. Zowel de Haarlemmers die gebruik maken van de fietsenstallingen als de 
uitkeringsgerechtigde (arbeidsritme, regelmaat etc.), hoge lasten voor de aanpak van de 
fietsparkeerproblematiek worden voor de gemeente voorkomen;

• 2017 in het kader van de eenzaamheidsbestrijding is uitgeroepen tot het jaar van de 
ontmoeting. Uitkeringsgerechtigden kunnen een bijdrage leveren aan het bestrijden van 
eenzaamheid door bijvoorbeeld de inzet van koffiemomenten of andere activiteiten met 
eenzame Haarlemmers. Wederom een win-win situatie.

Verzoekt het college
• Met een voorstel te komen om de tegenprestatie gerichter in te zetten om Haarlemse

problematiek aan te pakken zoals de opgesomde voorbeelden. Daarbij een lijst aan te leveren 
van overige Haarlemse problematiek waarbij de inzet van de tegenprestatie een oplossing zou 
kunnen bieden zonder banen te verdringen.

En gaat over tot depfde van de dag. 

Anne Sterent >

VVD
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Motie - Integrale visie op integrale kindcentra

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

Overwegende dat

• Gemeenten de uitdaging hebben om een sturende rol op zich te nemen om voorzieningen te 
integreren in het belang van optimale ontwikkeling van kinderen, waaronder in integrale kindcentra.

• Deze integrale kindcentra een oplossing kunnen bieden voor allerlei complexe gemeentelijke 
problemen. Denk aan huisvesting, onderwijsachterstanden, voorkomen segregatie, transformeren 
preventieve jeugdzorg, krimp van voorzieningen, maar vooral aanpak preventieve jeugdproblematiek 
en talentontwikkeling kinderen.

• Gemeenten moeten zorgen voor een duidelijk beleidskader, met een door lokale partners 
(kinderopvangondernemers, organisaties voor peuterspeelzalen/welzijnswerk, 
CJG/Jeugdgezondheidszorg, besturen voor Basisonderwijs en ouders) gedragen visie, en 
dusdanige randvoorwaarden dat de professionals hun werk kunnen doen. En gemeenten faciliteren 
het proces.

Constaterende dat

• Het college desgevraagd stelt dat in het SHO 2018-2022 de verdere vorming van multifunctionele 
accommodaties in de vorm van integrale kindcentra wordt uitgewerkt en dat hierbij vorm en inhoud 
wordt gegeven aan integrale onderwijs- opvang en zorgarrangementen.

• Er in het SHO 2018 -2022 weliswaar gesproken wordt over integrale kindcentra maar slechts in het 
kader van de koppeling van de groeiopgave met de inhoudelijke ambities (o.a. IKC-ontwikkeling, 
passend onderwijs, Internationale School) waarbij er een procesvoorstel is gedaan om onder regie 
van de gemeente een projectgroep in te stellen die op basis van een projectplan voorstellen maakt 
voor dit thema.

• Dat deze projectgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende 
schoolbesturen en medewerkers van de gemeente.

Draagt het college op

• Een sturende rol op zich te nemen en met alle lokale partners te komen tot een integrale visie en 
beleid ten aanzien van integrale kindcentra.

• Afspraken met deze partners in de Lokale Educatieve Agenda te koppelen aan de pedagogische 
raamplannen van de kindcentra en die te ondersteunen vanuit de betrokken beleidsvelden zoals 
welzijn, jeugdzorg, sport, cultuur en mediawijsheid.



Amendement - OZB niet-woningen eigenaren verhogen met 1,4%

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

Constaterende dat

• Het voornemen bestaat om de OZB niet-woningen voor eigenaren 4,4% te verhogen.
• Het tarief voor woningen en voor niet-woningen gebruikers met 1,4% wordt verhoogd.

Overwegende dat

• Haarlem moet proberen aantrekkelijk te blijven voor ondernemers.

• Besluitpunt 16 lid c dat nu luidt "Het tarief voor eigenaren OZB niet-woningen per 1 januari 2018 
met 3% boven inflatie te verhogen tot het landelijk gemiddelde, dus met 4,4%" te wijzigen in "Het 
tarief voor eigenaren OZB niet-woningen per 1 januari 2018 met te verhogen met 1,4%".

• Dekking voor het bedrag van ongeveer €300.000,- te laten vinden door het college en indien dit 
niet lukt de dekking te halen uit de algemene reserve. Suggesties voor dekking:

Besluit

■ Subsidie referendum €75k niet gebruikt in 2017
■ Beleidsintensivering Klantcontactcentrum €100k / €200k / €300k / €300k

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie De schuldquote in het groen? ;

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017;

Constaterende dat:
• In deze kadernota incidentele middelen worden ingezet ter dekking van structurele lasten;
• Immers de helft van het rekeningoverschot van 2016 groot 3,1 miljoen en de restitutie uit de 

reserve sociaal domein groot 4 miljoen worden ingezet om de meerjarenbegroting sluitend te 
maken (vgl blz 8 Kadernota);

• De Provincie als financieel toezichthouder onder meer de nettoschuldquote hanteert om de 
financiële positie van de gemeente te beoordelen;

• De nettoschuldquote van de gemeente Haarlem van 96% zich bevindt in de categorie geel ofwel 
meer risicovol (vgl blz 180 ev Jaarverslag 2016);

Overwegende dat:
• Een sluitende meerjarenbegroting zijn waarde heeft maar wel moet rusten op een solide 

financiële positie;
• Een solide financiële positie ruimte biedt om nieuwe investeringen te doen;
• De nettoschuldquote daarom de komende jaren niet mag toenemen;

Geeft het College de opdracht:

Om in de meerjarenbegroting 2018-2022 de nettoschuldquote van de gemeente Haarlem te doen
verminderen tot 90% althans niet te laten stijgen boven 96%.



Motie - Haarlem groeit verantwoord! -16.000 nieuwe woningen

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

Constaterende dat

• Er in Haarlem een wachtlijst bestaat voor sociale woningen
• Er in Haarlem grote vraag is naar kleine, middelgrote en grote woningen

Overwegende dat

• Op verschillende locaties binnenstedelijk ontwikkeld kan worden waarbij de kwaliteit van de stad 
wordt verbeterd en 16.000 woningen worden toegevoegd.

Draagt het College van B&W op

• Zo spoedig mogelijk de 25 locaties die op de bijgevoegde kaart zijn aangegeven te laten 

ontwikkelen.
• Hierbij als voorwaarde mee te geven dat er ondergronds geparkeerd moet worden
• Hierbij als voorwaarde mee te geven dat de woningen energie-neutraal en gasioos moeten zijn.
• Zorg te dragen dat er zowel kleine, middelgrote als grote woningen gebouwd zullen worden
• Zorg te dragen dat 30% van de 16.000 woningen een huurpuntentotaal onder de liberalisatiegrens 

heeft.
• Zorg te dragen dat dit gebeurt met respect voor de reeds aanwezig bedrijven in de Waarderpolder 

en in overleg met de Industriekring Haarlem

W.R. van Haga (VVD)



Haarlem Oost woningen

1 Spaamesprong 400
2 Oostpoort 300000 m2 programma/TFR 2009 en 2013 1500
3 Schipholweg 1600
4 Europaweg 1600
5 Schalkwijk Midden/Schalkwoud 400
6 Belcanto 200
7 Schalkstad 450
8 KPN-toren -locatie 350
9 Oudeweg/inlusief pp loc Ned-Train en Ziud zijde 1400
10 kop Schipholweg / Spaarne 150
11 Amsterdamsevaart/Oostradiaal 400
12 Nieuwe Energie ( binnen SPVE) 350
13 FIGEE/transformatie kantoorruimtes + kop Figee 100
14 IMCA naaimachines locatie 150
15 waterwoningen 100
16 Industrieweg 150
17 Oostrand Waarderpolder/Hoffmannweg 250

Haarlem West

18 Planetenlaan/Orionweg 900
19 Spaarndamseweg 1200
20 Quadrant Korte Verspronckweg/ Spoorwegstraat 700
21 Spoorzone-Zuid-West 2100
22 Station CS en omgeving 600
23 Extran-hall en omgeving 200
24 Haarlem -Hoog + 200
25 Delftplein en omgeving 150

Ontwikkellocaties 2 0 2 0-2 0 5 0 16000

Max vv) Aefschot arch4acl sladsbouwmK&ti* Haariwnstad «t regio
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