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Op 15 april 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de 

Regionale Sociale Agenda (RSA). Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Kunt u ons aangeven of u op de hoogte bent van genoemde brief van SBO-NH en het 

verzoek van LSBO-Haarlemmermeer tot samenwerking, zoals hierboven geschetst? 

Antwoord: ja, wij zijn op de hoogte van de brief. 

Vraag 2: 

Kunt u ons aangeven hoe u bent omgegaan met genoemde brief van SBO-NH én het 

verzoek van LSBO-Haar/emmermeer? 

Antwoord: wij hebben contact gehad met andere gemeenten in de AM-regio. Met de andere 

AM-gemeenten zijn wij tot de conclusie gekomen dat we geen rol zagen voor 

maatschappelijke organisaties of inwoners bij het opstellen van de RSA. Bij het initiëren en 

uitwerken van projecten nemen de gemeenten waar nodig en gewenst wel contact op met 

maatschappelijke organisaties en inwoners. Per mail hebben we de voorzitter van SBO-NH, 

de heer Hans Bruin, hierover ambtelijk op 14 mei 2012 geïnformeerd. 
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Vraag 3: 
Kunt u ons gemotiveerd aangeven waarom het college tot deze keuze is gekomen? 

Antwoord: de gemeenten in de AM-regio kozen ervoor om geen consultatie onder 

maatschappelijke organisaties te houden bij het opstellen van de Regionale Sociale Agenda. 

We stelden als gemeenten in zeer korte tijd gezamenlijk een agenda op hoofdlijnen op. 

Maatschappelijke consultatie (die natuurlijk veel breder zou zijn dan deze ene ouderenbond) 

bood ons inziens op dit niveau van intergemeentelijke afspraken op hoofdlijnen geen 

meerwaarde. De opstelling van de Regionale Sociale Agenda moest bovendien binnen een 

zeer kort tijdsbestek gebeuren. 

Vraag 4: 

Kan het college ons aangeven op welke wijze de LSBO-Haarlemmermeer naar de toekomst 

toe een actieve rol kan spelen bij de uitvoering en monitoring van de RSA? Kan dit 

bijvoorbeeld concreet vorm krijgen in de verdere uitwerking van hetgeen benoemd is onder 

5.1.2. en 5.2.1 van de RSA (rapport DSP juni 2012)? 

Antwoord: de RSA is niet meer dan een agenda die het mogelijk maakt voor AM-gemeenten 

om gezamenlijke projecten met provinciale subsidies te realiseren. De uitvoering vindt plaats 

door middel van gezamenlijke regionale projecten. Welke maatschappelijke organisaties 

en/of belangenvertegenwoordigers betrokken worden bij deze uitvoering is afhankelijk van 

de inhoud van een project. Aan het project genoemd onder 5.1.2. (ketensamenwerking 

ouderen) hebben wij niet mee gedaan. Dit project was al gestart voordat de RSA gemaakt 

werd en is inmiddels afgerond. Overigens zijn bij dit project volgens onze informatie 

gesprekken met aanbieders en vertegenwoordigers van bewoners gevoerd, alsmede 

gesprekken met individuele oudere bewoners. De verschillende projecten die op titel van 

5.2.1. (transformatie sociaal domein) nu en in de toekomst worden uitgevoerd vragen om 

verschillende vormen van participatie. Bij het project Bovenregionaal doelgroepenvervoer 

zijn bijvoorbeeld de WMO-raden van alle 15 gemeenten en cliëntenraden van AWBZ
instellingen betrokken. De LSBO-Haarlemmermeer is vertegenwoordigd in de WMO-raad 

van Haarlemmermeer. 

Vraag 5: 
Bent u bereid in het licht van participatie en betrokkenheid van inwoners ook andere 

relevante maatschappelijke organisaties meer dan nu te betrekken bij de verdere stappen in 

het proces van uitvoering en monitoring van de RSA-AM? 

Antwoord: zoals hiervoor geschetst, betrekken wij reeds relevante maatschappelijke 

organisaties. 
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarle 

de secretaris, de b 

drs. C.H.J. Brugman 
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