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Geachte heer, mevrouw. 

Wij zijn voornemens de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!' door 
Stichting Leergeld met inachtneming van de huidige werkafspraken te verlengen tot 1 juli 
2014. Onze eerdere aankondiging dat de werkwijze in de regeling ingrijpend per 1 januari 
2014 diende te veranderen, wordt hiermee ingetrokken. Deze wijziging was de aanleiding 
voor eerdere berichtgeving, waarin stichting Leergeld en Meerwaarde hun werkzaamheden 
per 1 januari 2014 zouden overdragen. Aanleiding voor dit voornemen om terug te komen op 
de wijzigingen van de regeling vormen de veranderingen in de WWB per 1 juli 2014, zoals 
die op 12 november jl. door staatssecretaris Klijnsma naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. 
Hierbij wordt de categoriale bijzondere bijstand beperkt en dit vormt de huidige basis voor 
een deel van het minimabeleid waaronder de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. Dit zou 
betekenen dat voor onze klanten én per 1 januari 2014 én per 1 juli 2014 een wijziging 
optreedt. 

Er zal per 1 januari 2014 wel een geringe aanpassing van de werkafspraken plaatsvinden. 
Wij hadden eerder al geconstateerd dat de werkzaamheden, zoals nu belegd voor 
'Haarlemnnermeer doet mee!' daar waar het gaat om de beslissings- en 
onderzoeksbevoegdheid, wettelijk niet mogen worden overgedragen aan een particuliere 
stichting. Deze omissie willen wij in de periode tot 1 juli 2014 ondervangen door de formele 
besluitvorming op dossiers door sociale dienstverlening te laten uitvoeren. 

Wij achten het, door de onzekerheid van de uitvoering van de categoriale bijstand en 
daarmee de gevolgen voor de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!', niet verantwoord om in 
een dergelijk kort tijdsbestek twee keer met verantwoordelijkheden te schuiven. Dat is niet 
in het belang van de doelgroep, de kinderen en gezinnen uit Haarlemmermeer die gebruik 
maken van deze regeling. Vandaar dat wij hebben besloten om de overeenkomst niet eerder 
dan per 1 juli 2014 te ontbinden. 
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Tegelijkertijd wordt de komende tijd met volle energie en intern en in nauwe samenwerking 
met MeerWaarde en Stichting Leergeld gewerkt aan het opvangen van de consequenties 
van de beperking van de categoriale bijzondere bijstand en de gevolgen voor de goede 
uitvoering. 

Stichting Leergeld heeft, op basis van recente gesprekken en bovenstaande, aangegeven 
verheugd te zijn over de toezegging dat de uitvoering van de regeling voorlopig op basis van 
de huidige werkafspraken kan worden voortgezet. Het bestuur heeft toegezegd zich op korte 
termijn definitief uit te spreken over intrekking van het eerdere besluit tot het stoppen met 
samenwerken met de gemeente. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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