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Thema-avond: opvang, wonen en herstel

3 maart 2021, 20:00 uur via Zoom

Door de Verkiezingsprogrammacommissie GR2022

Raadslid Thessa van der Windt zit de avond voor en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze
thema-avond. De thema-avond is er één in een reeks van thema-avonden, gericht op het ophalen van
input onder de leden van D66 Haarlem voor het Verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er worden op deze avond vier stellingen besproken
gerelateerd aan opvang, wonen en herstel. De stellingen worden ingeleid door raadslid Thessa van
der Windt.

Stelling 1: Haarlem betaalt honderden hulpverleners die voor een
zorgketen om bepaalde bewoners zorgen. Aangezien de meeste
problemen worden veroorzaakt door geldgebrek, kan Haarlem beter
investeren door deze groep meer geld te geven dan aan meer
hulpverlening.

Er wordt aangegeven dat er relatief veel geld besteed wordt aan minimaregelingen. Hierbij wordt de
kanttekening geplaatst dat er veel geld wordt besteed aan de omvang van de doelgroep dan in de
betreffende regelingen zelf.

Mogelijk dat de hulpverlening meer, dan wel anders ingezet worden om de zelfredzaamheid te
vergroten. Hierbij moeten we niet te kort doen over de ondersteuning en hulpverlening die
professionals kunnen bieden. Daarbij wordt er opgemerkt dat het voor de hulpverlening minder banen
kan opleveren als de gemeente het budget direct aan de burger geeft.

Er wordt gesproken over dat als geldgebrek de oorzaak is, er misschien wel beter geld dan
hulpverlening geboden moet worden. Hierbij kan er natuurlijk ook sprake zijn van dat er geld en
hulpverlening tegelijkertijd geboden kan worden.

Aangekaart wordt dat er veel geld gaat naar zorg voor gezinnen. Zo is het niet een uitzondering dat
de gemeente €300.000 aan een gezin kwijt is. Er worden geluiden geuit dat de gezinsschulden deels
met dit budget afgelost kan worden, maar dat het ook lastig is om dan opeens als overheid die
hypotheekschuld van het gezin af te betalen.

Opgemerkt wordt dat de beste manier van ontwikkelingssamenwerkingen kan zijn om geld uit te
geven, dan wel weg te geven. Dit kan per saldo voordeliger zijn, dan om hier van alles voor op te
tuigen.

Aangehaald wordt dat de gemeente laatst een cruiseschip voor daklozen heeft gehuurd en pas heeft
verlengd. De kosten hiervan zouden zelfs de €20.000 per dakloze bedragen. Wat als we deze
dakloze (een deel) van het geld geeft? Wellicht dat er zelfs met de dakloze een zogeheten zakelijke
deal gesloten kan worden om dit geld te krijgen. Dit is een manier om de burger ook zeggenschap te
geven over hoe het geld besteed dient te worden.



Er wordt geopperd dat er experimenten opgesteld kunnen worden waarbij bijvoorbeeld een gezin een
x bedrag direct te besteden krijgen. Als na een jaar onderaan de streep dit echt goedkoper en
doelgerichter is, dan kan het interessant zijn om dit te structureel te gaan implementeren.

Stelling 2: De gemeente kan beter alle mensen in de bijstand op
minimumloonniveau in dienst nemen. Dat bespaart uitvoeringskosten en
geeft bewoners kans om de problemen die aan betaald werk in de weg
staan te verhelpen en te werken aan een betaalde baan. Ook kan dit
mensen faciliteren om te werken als ze dit willen en kunnen.

Er wordt gesproken over dat bovenstaand idee lijkt op de vroegere ‘ooievaarsbanen’ die de gemeente
toen aanbood. Hiervan is inmiddels afgestapt en de subsidies zijn gestopt. Het zou mooi zijn om deze
geleerde lessen op te zoeken. Ook doet het plan denken aan het basisinkomen gedachtegoed.

Er wordt geluiden geuit over de tegenprestatie in de bijstand. In een eerdere coalitie is afgesproken
om dat niet in te voeren. Een reden hiervoor is dat voorop staat dat burgers kunnen re-integreren op
de arbeidsmarkt zonder dat ze op die weg tegengewerkt worden door gemeentelijke opgelegde
verplichtingen. ZZP’ ers kunnen namelijk hierbij niet gebaat zijn, omdat dit hun toekomstperspectieven
kan belemmeren. Ook is er de vraag of deze ZZP doelgroep op bovenstaand plan zit te wachten.

Aangekaart wordt dat de bijstand misschien wel minder vrijblijvend kan worden, zodat ontwikkeling
meer centraal staat. Dit kan door middel van zoal onderwijs of een werkervarinsstage. Er wordt
aangehaald dat voorgaande coalitie heeft laten doorrekenen hoeveel je zou besparen als je burgers
eerder benaderd om stappen richting de arbeidsmarkt te zetten. En hiermee is ook meegenomen dat
men niet alleen inzet op laaghangend fruit, maar ook de doelgroep met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt. De opbrengsten zouden gigantisch kunnen schelen, waardoor het interessant is om
hier verdere onderzoek naar te doen.

De gedachtegang wordt als interessant beschouwd, gezien mensen praktijk- en werkervaring opdoen.
Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Er worden ook kritische geluiden geuit als dat er dan
letterlijk banen gecreëerd moeten worden die laagdrempelig en beperkt begeleidingsintensief zijn.
Ook wordt de suggestie opgeworpen om zoal de georganiseerde dagbesteding te door ontwikkelen
om dit doel te bereiken. Vraagtekens worden gesteld of het daadwerkelijk geld kan besparen, gezien
deze doelgroep kampt met bepaalde uitdagingen. Daarbij is het onduidelijk hoe dit plan en haar
effectiviteit in de praktijk gemeten kan worden.

Er wordt geconcludeerd dat dit onderwerp verdere (ambtelijke) onderzoek vergt voordat dit mogelijk
opgenomen wordt in het verkiezingsprogramma.

Stelling 3: Het is goed om minder woningen uitsluitend voor specifieke
kwetsbare doelgroepen te kenmerken. Denk aan begeleid wonen,
statushouders en asielzoekers. Dat zorgt voor meer vermenging. Het is
bovendien niet meer uit te leggen dat mensen zonder deze kwetsbare
doelgroep kenmerk hierdoor langer op een woning moeten wachten.

De gemeente heeft recent afstand genomen van de lijn dat beschermd wonen locaties specifiek
geoormerkt worden voor bijzondere doelgroepen. Deze doelgroepen dienen nu te kijken naar
reguliere sociale woningen die eventueel met voorrang verleend kunnen worden.

Er zijn kritische geluiden geuit over deze afschaffing. Er was altijd sprake geweest van weinig
beschermd wonen aanbod met daarbij altijd lange wachtlijsten. Ook waren er altijd veel discussies
aanwezig om deze lange wachtlijsten op te lossen. Daarbij wordt aangehaald dat de gemeente een
wettelijke zorgtaak heeft voor deze specifieke doelgroepen en dat er niet voor niets aparte beschermd
woningen waren geoormerkt. Ook worden er vragen gesteld over hoe dit er dan in de praktijk uitziet
en zij via de reguliere route een woning moeten bemachtigen. Zou dit dan ook langer duren?



Stelling 4: Door de Corona-crisis is een grote groep mensen in financiële
problemen gekomen (werkende armen). De gemeente moet de komende
twee jaar ruimhartig inzetten op schuldhulpverlening om deze mensen
boven water te houden.

Er wordt gesproken over de noodzaak van schuldhulpverlening en dat het geen vetpot is. Momenteel
wordt schuldhulpverlening o.a. uitgevoerd door Humanitas dat goede dienstverlening aanbiedt.
Aangekaart wordt dat door de corona gevolgen er meer mensen een beroep op schuldhulpverlening
willen en kunnen doen. Het mag niet zo zijn dat zij worden uitgesloten van schuldhulpverlening omdat
de gemeente er geen budget voor heeft en dat zij kampen met capaciteitstekorten om deze
processen te begeleiden.

Aangehaald wordt dat de overheid mede door de corona maatregelen (in)direct bijdraagt aan
vergroting van de schuldenproblematiek. Het zou dan ook de overheid sieren als zij hun beschermrol
vergroten en hierdoor bijvoorbeeld schuldeisers af te weren. Mogelijk kan dit dakloosheid en de
daarbij behorende (ernstiger) problematiek voorkomen.

Er wordt belicht dat het passend is om alvast te kijken naar de gemeentelijke capaciteit vermogen
voor schuldhulpverlening en of de bijbehorende toelatingseisen al dan niet verruimd dienen te
worden. We willen namelijk als D66 dat mensen snel op hun eigen benen staan en dat zij kunnen
werken aan toekomstperspectief.


