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Actielijst Commissie Samenleving (inclusief moties/amendementen en toezeggingen raad) 
t.b.v. de vergadering van de commissie Samenleving op 12 oktober 2006  

 
Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

 T 

 

 

T 

R 

 

 

R 

K2003 

 

 

K2005 

Reinaldapark: in de Cie. OWSR zal de (te dure) investering Reinaldapark 

aan de orde komen. De wethouder wil graag extra investeren in het 

project Spaarne-oever. 

Toegezegd wordt dat de renovatie van het Reinaldapark (Haarlem-oost) 

zal worden opgeknapt uit het budget voor het GSB. Gezocht zal ook 

worden naar aanvullende financiering 

MD 

 

 

 

Fase I, financiële milieuverkenning is gestart. 

Afronding van de eerste fase wordt begin 2006 

verwacht. 

Maakt onderdeel uit van de besluitvorming 

over het OPH bij het vaststellen van de 

begroting 2006.  

Status: in de bestuursrapportage-2/2006 

staat het volgende opgenomen. Dit project is 

in het OPH opgenomen. De projectopdracht 

voor de herinrichting is eind juli gereed 

gekomen. Het streven is erop gericht om in 

december 2006 het ruimtelijk –financieel 

programma gereed te hebben. 

 T C 19-01-05 Geweld in het gezin, gerelateerd aan geweld tegen allochtone vrouwen: 

blijft als thema gehandhaafd 

HvdM Per 1/1/2006 is het steunpunt “Advies en 

steunpunt huiselijk geweld” ondergebracht bij 

SMD en deze verzorgt coördinatie naar andere 

ketenpartners. Dit steunpunt is voor iedereen 

opengesteld. In de brief van de wethouder t.b.v. 

de vergadering van 12 oktober staat dat dit is 

uitgezet en dat een planning volgt 

 T C 02-02-05 Notitie sportbeleid: een notitie wordt opgesteld waarin wordt aangegeven 

voor welke onderwerpen er sprake is van een herijking van het 

sportbeleid, wat dit behelst en wat de financiële onderbouwing is van het 

gevoerde en het te voeren sportbeleid. 

MD Staat geagendeerd voor de vergadering van 2 

november 2006 

 M Raad 05-02-05 Uitbreiding inloopfunctie Brijderstichting Spaarne 106: het college 

ontwikkelt een beleid al of niet in overleg met andere overheden en de op 

dit gebied deskundige organisaties om te komen tot een beleidsplan/visie, 

op te stellen in een half jaar. Hierbij dient o.a. in beeld te komen de 

wenselijkheid van de oprichting van klinieken en het opzetten van 

ontwenningstrajecten. Hiervoor wordt een krediet van max. € 15.000,- 

beschikbaar gesteld, gefinancierd uit het Vitaliteitsfonds danwel 

opbrengsten uit de UPC-deal 2004. 

HvdM Ontwerpvisie verslavingszorg is ter visie 

gelegd. Definitieve versie zal medio 2006 aan 

raad worden voorgelegd. Status: in de 

bestuursrapportage-2/2006 staat het 

volgende opgenomen. Door de wethouder is 

in reactie op de jaarplanning aangegeven 

dat dit wordt doorgeschoven naar november 

(volgens termijnagenda ingepland in tweede 

                                                           
1
 M= motie, A=amendement, T= toezegging 

2
 Waar komt het vandaan 
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Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

kwartaal). Zie ook nr. 31/06 

 M 

T 

Raad 05-03-05’ 

Berap-2-

2006 

Uitvoeringsprogramma 2005 OPH: college wordt verzocht nog niet over 

te gaan tot feitelijke beëindiging van de financiële relatie van het project 

Voorkomend Opvoeden. 

Komen met een structureel dekkingsvoorstel bij definitieve 

besluitvorming bij Kadernota om continuering van het project mogelijk te 

maken. 

Tekst wordt aangepast in: In het derde kwartaal wordt door de wethouder 

aangegeven of het mogelijk is een mobiel team in stand te houden op 

budgettair neutrale basis. 

  

MD Voor 2006 is uit de middelen van de Impuls-

regeling opvoed- en gezinsondersteuning 2005-

2007 budget gereserveerd voor het project 

Voorkomend Opvoeden te 

continueren.(=uitgevoerd) Per 1-1-2007 zullen 

de instellingen op basis van hun regulier budget 

uitvoering geven aan de inhoud d.w.z. 

instandhouding van een mobiel team in 

Haarlem-N en Haarlem-O. SMD en JGZ 

overleggen hierover op dit moment. 

Status: In de bestuursrapportage 2/2006 

staat het volgende opgenomen. Voor 2006 is 

uit de middelen van de Impuls-regeling 

opvoed- en gezinsondersteuning 2005-2007 

budget gereserveerd voor het project 

Voorkomend Opvoeden te 

continueren.(=uitgevoerd) Per 1-1-2007 

zullen de instellingen op basis van hun 

regulier budget uitvoering geven aan de 

inhoud d.w.z. instandhouding van een 

mobiel team in Haarlem-N en Haarlem-O. 

SMD en JGZ overleggen hierover op dit 

moment. SMD en HDK/JGZ onderzoeken 

de mogelijkheid tot budgettair neutrale 

continuering. In derde kwartaal wordt 

hierover gerapporteerd 

 T C 30-03-05 Evaluatie experiment ouderenadviseur: in de afrekening en evaluatie van 

het project ouderenadviseur wordt meegenomen het mogelijk verliezen 

van de verblijfstitel en huis wanneer Turkse en Marokkaanse ouderen niet 

meer in Nederland hun hoofdverblijf hebben. St. Haarlem Werkt zal 

worden verzocht dit mee te nemen aan hun adviezen aan allochtone 

cliënten 

HvdM Voorleggen aan cie. in juli 2006 

Status: staat in de jaarplanning geagendeerd 

voor 30 november 

 T C 22-06-05 Onderwijs Servicekantoor: de Raad wordt eind 2005 geïnformeerd over 

de evaluatie. 

MD 22-12-2005: in  tweede kwartaal 06 wordt een 

evaluatierapport voorgelegd. Vóór de 

zomervakantie komt vervolg raadsvoorstel. 

Status: zie hiervoor de nota ‘Onderzoek 

verzelfstandiging OSK (OWG/2006/935)’ter 

kennisname meegestuurd voor de 
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Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

vergadering van 7 september jl. Het voorstel 

van de wethouder is dit af te doen: dit is een 

onderdeel van het traject verzelfstandigen 

(brief wethouder t.b.v. vergadering 12 

oktober) 

 T Raad K2004 Format voor diverse regelingen: een format zal worden ontwikkeld voor 

de diverse regelingen en bijdragen waarin inkomensafhankelijke 

bijdragen administratief  eenvoudig te verwerken zijn. Hierbij zal 

rekening worden gehouden met de mogelijkheden die er zijn voor 

bijdragen die gevraagd worden van inwoners en bijdragen voor wettelijke 

regels en voorschriften die hierin niet voorzien. 

HvdM Binnen de sector PD wordt gewerkt aan een 

plan van aanpak waarbij ook de afdeling 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt 

betrokken. 

Status: in de bestuursrapportage 2/2006 

staat het volgende opgenomen. Binnen de 

sector PD wordt gewerkt aan een plan van 

Binnen de sector PD wordt gewerkt aan een 

plan van Werkgelegenheid wordt betrokken. 

 M Raad 11-11-05 Basiszorgplan: verzoek om: 

- voortzetting van de voorziening van het Basiszorgplan ook in het 

nieuwe zorgstelsel binnen de kaders van de wet mogelijk te maken, 

- om te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om het 

Basiszorgplan ook aan te bieden voor groepen die net boven het 

bijstandsniveau zitten, maar ook in problemen dreigen te komen, 

zoals ouderen die al jaren van enkel AOW moeten leven en beroep 

doen op de bijzondere bijstand en Wajongers, 

- om met gemeenten in de directe regio tot samenwerking te komen om 

zodoende de hieruit voortvloeiende schaalvoordelen ten goede te 

laten komen van de verzekerden. 

HvdM Het heet nu Coll. Ziektekosten verzekering. De 

gemeente Haarlem biedt ook de komende jaren 

een collectieve ziektekostenverzekering aan 

voor minima. Inmiddels heeft een groot aantal 

huishoudens van het aanbod gebruik gemaakt. 

Op dit moment vraagt de zgn. onverzekerden-

problematiek nog veel aandacht, uitgangspunt 

is ook de meest kwetsbare groepen in de 

collectieve ziektekostenverzekering op te 

nemen. Op korte termijn wordt de commissie 

nader geïnformeerd over de laatste stand van 

zaken m.b.t. de invoering van het nieuwe 

zorgverzekeringsstelsel. 

Status: In de bestuursrapportage 2/2006 

staat het volgende opgenomen. Ter 

vervanging van het basiszorgplan hebben 

wij een nieuwe collectieve 

ziektekostenverzekering voor de 

bijstandsgerechtigden en mensen met een 

minimuminkomen afgesloten. De 

onverzekerdenproblematiek hebben wij bij 

de daarvoor in aanmerking komende 

doelgroep door bijstand in natura 

aangepakt. Onze besluitvorming hierover 

komt na de zomer ter informatie naar de 
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Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

commissie Samenleving. Dat is gebeurd 

middels de nota ‘een collectieve 

zorgverzekering voor Haarlemse minima 

(PD/SZW/2006/241)  ter kennisname 

meegestuurd voor de vergadering van 7 

september jl. 

 T C 23-11-05 Spijbelen van VMBO-leerlingen: de commissie zal worden geïnformeerd 

over de stand van zaken rond het grootschalig spijbelen 

MD  juni 2006 

Status: In de brief van de wethouder t.b.v. de 

vergadering van 12 oktober staat vermeld dat 

deze rapportage pas mogelijk is als er met de 

schoolbesturen afspraken zijn gemaakt over het 

aanleveren van de benodigde gegevens; in het 

kader van de realisering van het convenant 

lokaal onderwijsbeleid wordt hierin voorzien; 

leverdatum is n.n.b 

 T C 07-12-05 Herziening overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting: na 

afronding van het participatie-en inspraaktraject zal de Cie en de Raad 

geïnformeerd worden over het nieuwe beleid. Hierbij wordt tevens 

betrokken de uitwerking van het strategisch huisvestingsplan 

MD Juli 06 

Status: in december wordt nadere 

informatie verwacht (brief wethouder t.b.v. 

12 oktober) 

 T C 07-12-05 Vraagstuk rond scholen en kinderopvang (m.n. naschoolse opvang): de 

commissie zal worden geïnformeerd. 

MD Gemeenten zijn in afwachting van 

rijksregelingen op dit punt (motie “Van 

Aartsen”) zie ook brief van wethouder t.b.v. 

vergadering 12 oktober 

 T C 07-12-05 Speeltuinvereniging “Dartele jeugd”: de commissie zal nader 

geïnformeerd worden over het gebruik van het Flevohuis door 

vrijwilligersclubs. 

MD Mei 2006 

Status: zie hiervoor het verslag van de 

raadsvergadering van 21 december 2005 

 T C 11-01-06 Sterke schakels, Haarlemse regie in Wonen, Welzijn en Zorg: de 

commissie wordt nader geïnformeerd over de aankomende conferenties 

(Sterke Schakel en conferentie van het Regionaal Initiatief). De 

commissie wordt nader geïnformeerd over taken, verantwoordelijkheid en 

rollen van de verschillende sectoren van de gemeente en de actoren in het 

veld. 

HvdM Conferenties zijn gehouden. Het streven is om 

een vervolgconferentie rond de zomer te 

organiseren waarin partners geïnformeerd 

worden.  

Status: in de brief van de wethouder t.b.v. de 

vergadering van 12 oktober staat vermeld 

dat er geen vervolg conferentie komt en dat 

dit onderwerp onderdeel uit gaat maken van 

de WMO conferentie 

01/06 T C 01-02-06 Integraal jeugdbeleid: medio 2006 worden de uitkomsten van het 

onderzoek naar de mogelijkheden van een werkhotel aan de commissie 

teruggekoppeld. 

MD Status: de nota integraal jeugdbeleid en de 

nota ‘kamers met kansen’ (over werkhotels) 

worden in november verwacht (zie brief 

wethouder t.b.v. de vergadering van 12 



 5 

Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

oktober) 

04/06 T C 01-02-06 Stageplekken: meer aandacht zal worden besteed aan het aspect 

toegankelijkheid binnen het stagebeleid bij de gemeente. 

MD Status: geen informatie ontvangen 

07/06 T C 11-05-06 Aanpassing regeling leerlingenvervoer: de suggesties die zijn ingebracht 

door de ouders en MR en de uitkomsten van de informatiebijeenkomst 

zullen worden meegenomen in de uiteindelijke afweging en de definitieve 

beslissing. Dit stuk wordt voorgelegd aan de commissie. 

MD Status: de uitwerking verordening 

leerlingenvervoer wordt in januari 2007 

verwacht (zie jaarplanning) 

11/06 T C 11-05-06 Nota Volwasseneducatie Zd-Kennemerland 2006: inzicht zal worden 

gegeven in de specifieke resultaten (verzoek heer v.d. Beld VVD) 

MD Status: de wethouder geeft aan hierover in 

contact te treden met het Nova College 

17/06 T C 01-06-06 Inburgering Zuid-Kennemerland: zodra de nieuwe wetgeving rond is, 

wordt een informatieve bijeenkomst georganiseerd. 

HvdM Status: staat geagendeerd in de jaarplanning 

voor de cie.vergadering van 14 december 

20/06 T C 15-06-06 Nota WMO in Haarlem: de commissie zal geïnformeerd worden over de 

financiële monitor 

HvdM Status: in  de brief van de wethouder t.b.v. 

12 oktober staat vermeld dat dit pas in 2007 

inzichtelijk is wanneer het daadwerkelijk is 

ingevoerd 

21/06 T C 15-06-06 Nota WMO in Haarlem: nagegaan zal worden hoe het onderhavige 

voorstel zich verhoudt tot de taakstelling t.a.v. personeelsreductie 

HvdM Status: in  de brief van de wethouder t.b.v. 

12 oktober staat vermeld dat dit pas in 2007 

inzichtelijk is wanneer het daadwerkelijk is 

ingevoerd 

22/06 T C 15-06-06 Nota WMO in Haarlem: bezien zal worden of er mogelijkheden zijn zgn. 

witte werksters te integreren in de hulpverlening 

HvdM Status: in  de brief van de wethouder t.b.v. 

12 oktober staat vermeld dat dit pas in 2007 

inzichtelijk is wanneer het daadwerkelijk is 

ingevoerd 

23/06 T C 15-06-06 Nota WMO in Haarlem: de onderzoeksvoorstellen die in de nota worden 

genoemd worden voorzien van termijnen 

HvdM Status: in  de brief van de wethouder t.b.v. 

12 oktober staat vermeld dat dit pas in 2007 

inzichtelijk is wanneer het daadwerkelijk is 

ingevoerd 

24/06 T C 29-06-06 Op verzoek van de SP zegt de wethouder toe, dat zij de commissieleden 

zal informeren of Radius inderdaad de huurcontracten met de speeltuinen 

heeft opgezegd. 

HvdM Status: t.b.v. de vergadering van 7 

september jl. is meegestuurd een brief  van 

wethouder Divendal d.d. 19 juli 2006 inzake 

sluiting speeltuin VZOD en 

verzelfstandiging speeltuinen Radius 

26/06 T C 29-06-06 Op verzoek van de PvdA zegt de wethouder toe dat de commissieleden 

voor het reces middels een nota op de hoogte worden gebracht over de 

basiszorgverzekering. 

HM Status: geen informatie ontvangen 

29/06 T C 29-06-06 Op verzoek van het CDA zegt de wethouder toe dat hij zal nagaan of 

n.a.v. de brief van de heer Postma (bij de ingekomen stukken van 29 juni) 

de bezuiniging kan worden getemporiseerd om te voorkomen dat de 

gemeente de wachtgeldkosten moet betalen. 

MD Status: informatie hierover is opgenomen in 

de begroting (zie ook nr. 47/06) 
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Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

30/06 T C 29-06-06 Op verzoek van GL zegt de wethouder toe dat hij de commissieleden in 

het najaar informeert over wat er met de Beyneshal gaat gebeuren. 

MD Status: informatie verstrekt t.b.v. de 

besloten vergadering van 12 oktober  

31/06 T bij 

M3 

R 07-07-06 

Kadernota 

Conceptnota Visie Verslavingszorg met opbrengsten inspraakprocedure 

wordt na het reces gepresenteerd aan cie. en raad; een aanpak voor 

overlast maakt hiervan onderdeel uit. 

I.s.m. deze nota Visie Verslavingszorg werkt het college aan een 

Algemene aanpak voor mij. opvang conform de aanpak op dit terrein van 

de G4. Ook deze aanpak zal in het 3
e
 kwartaal beschikbaar komen.  

HM Status: In de bestuursrapportage staat het 

volgende opgenomen. Aanpak wordt 

ambtelijk voorbereid 

 

32/06 M4 R 07-07-06 

Kadernota 

Motie Bevorderen speeltuinwerk vrijwilligers: het college wordt verzocht 

om zodanige maatregelen te treffen dat speeltuinorganisaties zelfstandig 

kunnen voortbestaan; actief bevorderen dat er een eigen organisatie van 

speeltuinen in Haarlem wordt opgericht die binnen de huidige daarvoor 

beschikbare middelen in staat wordt gesteld om de speeltuinen te 

ondersteunen. 

MD Status: In de bestuursrapportage 2-2006 

staat het volgende opgenomen. Gesprekken 

met Speeltuinorganisaties en Radius worden 

in derde kwartaal afgerond. In de brief van 

18 juli van wethouder Divendal (ter 

kennisname meegestuurd voor de 

vergadering van 7 september jl.) staat 

vermeld dat in september gesprekken 

worden gevoerd met de bestuursleden van 

elke speeltuin om inzicht te krijgen in de 

mogelijkheden en wenselijkheden om te 

verzelfstandigen. In de brief van de 

wethouder t.b.v. de vergadering van 12 

oktober staat vermeld dat het eindrapport 

op 30 november kan worden geagendeerd. 

33/06 M64 R 07-07-06 

Kadernota 

Motie Broodnood: college wordt opgedragen actief te zoek naar een 

geschikte oplossing voor de huisvesting van het distributie- en opslagpunt 

van de Voedselbank; er alles aan te doen om dit nog voor de komende 

winter gerealiseerd te krijgen. 

HM Status: In de bestuursrapportage 2-2006 

staat het volgende opgenomen. De afdeling 

Vastgoed is een geschikt alternatief aan het 

zoeken en zal hiertoe een voorstel doen 

richting college inclusief bijbehorend 

kostenplaatje. 

34/06 T bij 

M70 

R 07-07-06 

Kadernota 

Achterstallig onderhoud gebouwen PO-scholen: Het college is bereid om 

met schoolbesturen PO te onderzoeken of er een modale lijst voor de 

begrotingsbehandeling geproduceerd kan worden als eerste indicatie; 

informeert de raad direct na het reces hierover. 

MD Status: In de bestuursrapportage 2-2006 

staat het volgende opgenomen. Met 

schoolbesturen voor primair onderwijs is 

afgesproken dat informatie wordt geleverd 

over mogelijk achterstallig onderhoud voor 

zover dat wettelijk ten laste komt van de 

gemeente.Daarnaast geeft de wethouder aan 

dat zij in oktober komt hierover een notitie 

die betrokken dient te worden bij de 

behandeling van de begroting 
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Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

35/06 T C 13-07-06 Tijdens de behandeling van de nota Single audit 2005 afdeling Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid’ zegt de wethouder toe, op verzoek van 

mevrouw De Jong (GL), de commissie periodiek te informeren over de 

samenwerking tussen de Sociale Dienst en het UWV en CWI. 

HM Status: geen informatie ontvangen 

36/06 T C 13-07-06 Tijdens de behandeling van de brief van TransAct. d.d. mei 2006 inzake 

de campagne STOP Ouderenmishandeling zegt de wethouder toe, op 

verzoek van de heer Hagen (VVD), de commissie te informeren over hoe 

de kosten en het aantal cliënten over de twee loketten (Schalkwijk en 

Noord) worden verdeeld. 

HM Status: afgedaan met aparte brief van de 

wethouder t..b.v. de vergadering van 12 

oktober. Voorstel is de toezxegging te 

veranderen in: eind dit jaar volgt een 

evaluatierapport waarin het nut van de 

loketten (Schalkwijk en Noord) tegen elkaar 

worden afgezet. 

37/06 T C 13-07-06 Tijdens de rondvraag zegt wethouder Divendal de raad te informeren over 

de beslissing van het college (a.s. dinsdag) inzake de garantstelling van de 

Haarlemse Basketbal Week. 

MD Status:: t.b.v. de vergadering van 7 

september jl. is meegestuurd een brief  van 

wethouder Divendal inzake garantstelling 

38/06 T  

bij 

M4 

R 20-07-06 WMO: Wethouder v.d. Molen zegt toe dat het huidige voorzieningen-

niveau zal worden gehandhaafd. Er zal wel nader gekeken worden naar 

het verstrekkingenniveau.  

HM c Daarnaast is het volgende traject in gang 

gezet: op 19 oktober zal tijdens de 

informatiemarkt de commissie a.d.h.v. een 

contourenschets (denkrichting B&W) 

gesproken worden over het 

verstrekkingenniveau en de financiële 

kaders. Op 23 november weer een 

bijeenkomst plaats tijdens de 

informatiemarkt waar de commissie gaat 

discussiëren met de betrokkenen. Op 30 

november vindt de behandeling van de nota 

‘het financieel besluit’ en het 

verstrekkingenboek plaats en op 14 

december in de raad. 

39/06 T bij 

M5 

R 20-07-06 WMO: Wethouder v.d. Molen zegt toe dat zij graag wil onderzoeken of 

het mogelijk is om de WMO-gelden te oormerken. Dit onderzoek zal nog 

wel de nodige tijd vragen. 

 Status: In de bestuursrapportage 2-2006 

staat dat onderzoek plaatsvindt. 

 

41/06 M R 

(kadern) 

07-07-06 Maxima-Minima: college wordt verzocht om de mogelijkheden te 

onderzoeken tot voortzetting van het beleid “Het maximale voor de 

Minima; te onderzoeken welke financiële consequenties uit een 

voortzetting van het bestaande beleid zouden kunnen voortvloeien; de 

Raad over de uitkomsten te informeren voor de begrotingsbehandeling 

2007. 

HvdM Status: In de bestuursrapportage 2-2006 

staat dat voor de begrotingsbehandeling een 

separate nota wordt aangeleverd met 

voorstellen voor het beleid van 2007. In 2007 

worden voorstel-len ontwikkeld voor het 

beleid van 2008 tot 2010. 

42/06 T Cie 07-09-06 Een notitie zal worden opgesteld naar aanleiding van de moties “ 

Minimumloon kent geen draagkracht” en “oormerken WMO-gelden” en 

HvdM Status : zie raadsvergadering van 21 

september, aparte brief ontvangen 
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Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

amendement 3 “WMO artikel 25” 

42/06 T Cie 07-09-06 Nagegaan zal worden waarom bij artikel 17 van de Verordening 

voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2007 

trekkerswoonwagens zijn uitgesloten  

HvdM Status : reeds ontvangen t.b.v. de 

vergadering van 21 september jl. 

43/06 T Cie 07-09-06 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Haarlem 2007: in de begripsbepalingen zal tevens een definitie van het 

besluit inhoudt worden opgenomen 

HvdM Status : reeds ontvangen t.b.v. de 

vergadering van 21 september jl. 

44/06 T Cie 07-09-06 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Haarlem 2007: maandelijks zal de commissie geïnformeerd worden over 

de voortgang 

HvdM  

45/06 T Cie 07-09-06 De commissie zal geïnformeerd worden over de gezondheidsrisico’s bij 

kunstgrasvelden, alsmede over welke soorten kunstgrasvelden er bestaan 

en de prijzen daarvan. 

MD Status : Notitie toegezonden t.b.v. 

vergadering van 12 oktober 2006. 

46/06 T Cie 07-09-06 Bekostiging noodopvang asielzoekers 2006 : nagegaan zal worden of er 

problemen zijn met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers 

HvdM  

47/06 T Cie 07-09-06 De commissie zal worden geïnformeerd over de bezuinigingen bij de 

onderwijsbegeleidingsdienst 

MD Status: is in de begroting verwerkt 

48/06 T C 14-09-06 Volkstuinbeleid: toegezegd wordt dat de nota over volkstuinbeleid van 

het jaar 2000 met een actualisatie aan de commissie wordt toegezonden. 

De wethouder wacht de reactie van de commissie daarop af. 

MD Status: afgedaan per aparte brief van de 

wethouder t.b.v. de vergadering van 12 

oktober 

49/06 M5 Raad 21-09-06 Verordeningen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: binnen 

een jaar zal een nadere evaluatie komen van de besteding van de WMO-

gelden. Voorts zal, op basis van de dan bekende gegevens, met verdere 

voorstellen worden gekomen voor een raming van de noodzakelijke 

WMO-budgetten in de meerjarenbegroting. Met het doel om een 

kwalitatief voldoende zorg te kunnen garanderen. De wethouder zegt toe 

dat er in de loop van 2007 een nadere evaluatie zal komen over de 

besteding van de WMO-gelden. De wethouder wil zich echter nog niet 

vastleggen op het precieze tijdstip. 

HvdM Status: in de brief van de wethouder t.b.v. de 

vergadering van 12 oktober staat vermeld 

dat dit in de loop van 2007 wordt verwacht 

50/06 T Raad 21-09-06 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: de 

wethouder zegt toe te zullen onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het 

instellen van een WMO-Kamer Beroep en Bezwaar. In de commissie 

Samenleving zal hierop terug worden gekomen. 

HvdM Status: in de brief van de wethouder t.b.v. de 

vergadering van 12 oktober staat vermeld 

dat een planning volgt 
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