
gemeente 
Haarlemmermeer 

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

Cluster 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

Uw brief 

Ons kenmerk 

Bijlage(n) 

Onderwerp 

Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling 

0900 1852 

13.065914\jwi/ohv 
Geen 
Samenwerking met de Stichting Leergeld 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

Verzenddatum 

-1 NOV. 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

In de media zijn een aantal artikelen verschenen over de stopzetting van de samenwerking 
met de Stichting Leergeld. Graag willen wij met deze brief deze stopzetting nader 
onderbouwen. 

Met ingang van 1 januari 2011 is met Stichting. Leergeld een overeenkomst aangegaan voor 
de uitvoering van 'Haarlemmermeer doet mee!'. Dit betreft een overeenstemming waarin 
geregeld is dat kinderen waarvan de ouders beschikken over een inkomen tot 110% van het 
wettelijk minimumloon een tegemoetkoming kunnen krijgen voor onder andere schoolkosten 
en deelname aan sportactiviteiten. In eerste instantie is de samenwerking gestart als een 
pilot. N.a.v. de evaluatie van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!' is in 2103 de 
overeenkomst met Stichting Leergeld verlengd tot 1 januari 2014, in afwachting van de 
inwerkingtreding van de Participatiewet. 

In het verleden zijn er knelpunten geweest in de samenwerking met de Stichting Leergeld. 
Dat betreuren wij. Begin 2013 is een overeenkomst opgesteld tussen de Stichting Leergeld 
en de gemeente om tot een betere samenwerking te komen. In deze overeenkomst is o.a. 
geregeld dat er één vast aanspreekpunt binnen de gemeente is voor de Stichting Leergeld. 
Daarnaast is afgesproken elk kwartaal te overleggen over de voortgang etc. Tevens is de 
afspraak gemaakt dat er jaarlijks een overleg plaats vindt met de portefeuillehouder. 

In 2013 is geconstateerd dat de werkzaamheden voor 'Haarlemmermeer doet meel', daar 
waar het gaat om de beslissings- en onderzoeksbevoegdheid, niet mogen worden 
overgedragen aan een particuliere stichting. Deze bevoegdheid is op grond van de Wet werk 
en bijstand nadrukkelijk opgedragen aan het college van B&W. Op dit moment kunnen 
mensen, door overdracht van deze bevoegdheid, geen bezwaar en beroep aantekenen, dat 
is niet wenselijk. Op het moment dat wij dit constateerden zijn wij hierover gesprekken 
gestart met Stichting Leergeld. Op 3 april spraken wij voor het eerst met Stichting Leergel 
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over deze verandering in het project. Op dat moment stuitte de aangekondigde verandering 
in de manier van werken bij Stichting Leergeld niet op weerstand. Het feit dat Stichting 
Leergeld juist nu de samenwerking stopzet, heeft ons dan ook verrast. 

Daarnaast is met de reorganisatie van de cluster Sociale Dienstverlening de brede intake 
centraal komen te staan. Doordat de gemeente weer zelf de beslissing neemt op aanvragen, 
bestaat er voor mensen ook weer de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. 
De rol van de Stichting Leergeld bij de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!' verandert 
hierdoor, maar onze intentie is om te blijven samenwerken. Wij roepen daarom 
netwerkpartners, zoals Stichting Leergeld en mantelzorgers op om onder regie van de 
gemeente mee te werken aan de brede intake. 

Wij hopen dat Stichting Leergeld nu en in de toekomst, zeker in de verwijzende en 
voorlichtende rol, een belangrijke partner blijft. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, d^Burgemeester, 
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