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Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de sessie van 8 maart 2012 inzake rapportage en plan van aanpak onderzoek 
cluster sociale dienstverlening werd door de heer van Dijk van Forza gesteld dat slechts 1 
van zijn 5 vragen was beantwoord. De voorzitter heeft toegezegd dat de rest van de vragen 
op basis van het verslag schriftelijk worden beantwoord. 

Ik geef u hieronder de vragen met daaronder in cursief, wat blijkens het verslag is 
geantwoord. 

- Wij vragen ons af of het plan van aanpak wel voldoende is om tot een 
cultuurverandering te komen binnen de organisatie; 
Er zijn gesprekken gevoerd met de mensen op de werkvloer, en die doen mee en er 
vindt ook een omslag plaats. Voor degenen die niet con amore meedoen is er geen 
toekomst 

- Een harde toezegging dat de cluster op tijd klaar is voor de decentralisaties; 
Op 1 januari 2013 moeten wij andere dingen gaan doen, wij zijn erop gericht ervoor 
te zorgen door voortdurende aandacht dat dit op 7 januari 2073 kan. 

- De wethouders zijn slecht of te laat geïnformeerd, maar er is naast een brengplicht 
toch ook een haalplicht? 
Ja, de wethouders beseffen terdege dat zij ook een haalplicht hebben, maar als je 
haalt en je krijgt niet een zuiver beeld, dan haal je wel maar dan krijg je niet wat je 
moet krijgen. Dan komt er een moment datje erachter komt en dat heeft 
geresulteerd in onderzoek en aanpak. Wij hebben onmiddellijk ingegrepen en dat wij 
het niet onder het tapijt hebben geschoven, maar uw raad daarvan direct op de 
hoogte hebben gesteld. AY 
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- Welke lessen hebben de wethouders geleerd voor wat betreft hun rol en 
verantwoordelijkheid in het geheel en ook over de onderlinge samenwerking. Wat 
gaan zij nu anders doen en wanneer denkt men dit bereikt te hebben. 
- er is nu zeer frequent bestuurlijk contact. Er wordt dermate gestuurd dat het niet 
meer kan wegglijden 
- er is nu een sterke clustermanager en een sterke teammanager 
- er is een rapportagesysteem geïmplementeerd, waardoor we nu regelmatig inzage 
krijgen in de uitgaven, klanten, die in traject z@? gezet en aan het werk geholpen 

Wij zijn van mening dat bovenstaande vragen adequaat zijn beantwoord. Dan 
resteren nog 2 vragen: 

- Gaat de raad met betrekking tot de decentralisatie nog de nodige beleidsstukken 
zien; 
Antwoord: Deze vraag kan met volle overtuiging met '7a"worden beantwoord. 

- Is er al zicht op de kosten, die gemaakt moeten worden om de problemen op te 
lossen. 
Antwoord: Er is wel zicht op de kosten, maar wij informeren de raad graag integraal. 

Dat zal bij de Voorjaarsrapportage gebeuren. 

In de overtuiging hiermee alle vragen beantwoord te hebben en met vriendelijke groet 

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
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