
 

 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 2 maart 2017 

 Aantal bezoekers: 10 

 Aantal sprekers: 2 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

5.  Aansluiten Haarlem bij Project Shelter City  

Cie. Samenleving 2 maart 2017: behandeld en gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad. (2016/470521) 

 

   Moties - Motie 48BIS geef shelter aan verborgen helden 

(2016/334946): Cie. Samenleving 2 maart 2017: behandeld  

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Discussie subsidies basisinfrastructuur 

Doel van de bespreking is dat de commissie de wethouder input meegeeft op de volgende 

onderwerpen: 

- wat zijn de verdere verbeteringen die kunnen worden aangebracht in de basisinfrasttructuur? 

- de uitwerking van motie 16 B inzake zelforganisatie 

- de uitwerking van de toezegging inzake burenhulp 

Het RKC rapport kunt u als achtergrondinformatie betrekken bij deze discussie (de commissie 

Bestuur behandelt dit rapport op 9 februari!) 

De nota overdracht werkzaamheden Kontext aan Dock wordt ook hierbij te betrekken 

(2017/30192) 

 

   Toezeggingen - Toezegging onderzoek verhouding uitgaven voor huur/personeel t.o.v. 

activiteiten 

Diverse fracties merken op dat kleine (zelf)organisaties verhoudingsgewijs veel geld betalen 

aan huur en zodoende weinig overhouden voor hun activiteiten. Mw. Klazes vraagt hoe groot 

de flexibele schil is. Wethouder Botter wil best een keer bekijken wat de verhouding is van 

wat in gebouwen en personeel wordt gestoken, afgezet tegen wat er dan nog overblijft voor 

activiteiten. (2017/120042) 

 

   Toezeggingen - Toezegging Organiseren werkconferentie over basisinfrastructuur middels 

clustervorming 

De heer Brander (PvdA) hoort de wethouder iets moois zeggen over hoe je middels 

clustervorming met die basisinfrastructuur zou kunnen omgaan. Notitie over dit onderwerp? 

Wethouder Botter haakt daarop in met de suggestie van een werkconferentie.  

(2017/120033) 

 

6.1   Informatie verstrekking verantwoording subsidies basisinfrastructuur 2015: Cie. 

Samenleving 2 maart 2017: behandeld  

 

6.2   Brief van wethouder Jur Botter d.d. 19 januari 2017 inzake uitvoeringsregeling subsidies 

sociale initiatieven 2016: Cie. Samenleving 2 maart 2017: behandeld  
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6.3   Toezeggingen - Toezegging Doelenmatrix gekoppeld aan instelling (geagendeerd op verzoek 

van CDA en OPH in vergadering van 23-06) 

(2016/191925) 

Cie Samenleving 23-6: agenderen op verzoek van de fractie CDA en OPH 

Cie Samenleving 13-9-2016: wordt meegenomen bij de nog te organiseren raadsmarkt 

waarvoor (potentiële) aanbieders worden uitgenodigd 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: behandeld  

(2016/191925) 

 

6.4   Toezeggingen - Toezegging wethouder Botter onderwerp Burenhulp te bespreken in 2017 

in commissie. (2016/595765) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: de commissie heeft input gegeven aan wethouder Botter 

over dit onderwerp. Dit onderwerp komt weer terug bij het vervolg. De toezegging is 

daarom nog niet afgedaan. 

 

6.5   Moties - Motie 16 bis Zelforganisaties zijn het cement tussen de stenen 

(2016/525761) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: de commissie heeft input gegeven aan wethouder Botter 

over dit onderwerp.  Dit onderwerp komt weer terug bij het vervolg. De motie is daarom nog 

niet afgedaan. 

 

   Toezeggingen - Toezegging beantwoording vragen over slapende zelforganisaties 

Uit de schriftelijke beantwoording blijkt dat er vijf zelforganisaties zijn die een slapend 

bestaan lijken te leiden. De heer El Aichi (CDA) vraagt of  de wethouder onderzocht heeft 

waarom deze organisaties niet actief zijn? En waarom is er met deze slapende organisaties 

niet gesproken over de effecten van bezuinigingen? Wethouder Botter zal dat voor de heer 

El Aichi uitzoeken.  (2017/120046) 

 

   Toezeggingen - Toezegging aanpassing termijnen in subsidieverordening voor incidentele 

activiteiten 

De heer Azannay (GL) verzoekt om aanpassing van de termijnen in de subsidieverordening 

voor zgn. incidentele activiteiten, zodat zelforganisaties niet een half jaar hoeven te wachten 

op de evt. toekenning. Wethouder Botter zegt dit toe. 

(2017/124067) 

 

6.6   Brief aan cie Samenleving d.d. 24 januari 2017 inzake subsidies basisinfrastructuur en 

bijlage aantekeningen gesprekken raadsmarkt: Cie. Samenleving 2 maart 2017: behandeld  

 

6.7 RKC rapport Maatschappelijke Effecten van Bezuinigingen 

Cie. Bestuur 9 feb. 2017: behandeld en als hamerstuk naar raad van 16 feb incl. korte 

mondelinge toelichting van voorzitter RKC. 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: o.v.v. SP betrokken bij de discussie subsidies 

basisinfrastructuur, behandeld. 

 (2017/49140) 

 

6.8 Overdracht werkzaamheden Stichting Kontext aan Stichting DOCK 

Cie. Samenleving 1-12-2016: agenderen op verzoek van fractie PvdA 

Cie. Samenleving 2-3-2017: betrokken bij de Discussie subsidies basisinfrastructuur, 

behandeld  
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(2016/490773) 

 

7.  Motie 51: 2017 Jaar van de Ontmoeting 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: behandeld  

(2016/525939) 

 

   Toezeggingen - Toezegging sheets Conferentie over eenzaamheid d.d. 2 maart 2017 

Wethouder Botter zegt de sheets van de conferentie ove Eenzaamheid d.d. 2 maart 2017 en 

ook de presentatie van de gemeente Den Haag toe. 

(2017/124188) 

 

   Moties - Motie 24 Bestrijdt de eenzaamheid 

(2015/268183) 

Brief d.d. 18 april 2016 van wethouder Botter. 

Cie Samenleving 23 juni 2016: moet worden besproken bij de Nota Gezondheidsbeleid later 

dit jaar op verzoek van Groen Links 

Cie Samenleving 2 maart 2017: betrokken bij bespreking over invulling Jaar van de 

Ontmoeting  (2015/268183) 

 

8.  Rondvraag 

   Toezeggingen - Toezegging rondvraag huisvestingsplannen onderwijs licentiegebonden 

In de rondvraag herinnert de heer Azannay (GL) aan de discussie over de 

huisvestingsplannen voor onderwijs. Is dat licentiegebonden? Wethouder Snoek zegt toe 

hierop terug te komen. (2017/124135) 

 

9.  Agenda komende commissievergadering(en) 

10.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Overdracht overeenkomst huishoudelijke ondersteuning van Amstelring aan Tzorg 

Cie. Samenleving 2-3-2017: voor kennisgeving aangenomen. (2017/45152) 

1.2 Benoeming leden Participatieraad Haarlem 

Cie. Samenleving 2-3-2017: voor kennisgeving aangenomen. (2016/574012) 

1.3 Aanvraag ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) voor de arbeidsmarktregio 2017-2018 

Cie. Samenleving 2-3-2017: voor kennisgeving aangenomen. (2016/584578) 

1.4 Voortgangsrapportage: 'De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente 

Haarlem in schooljaar 2015-2016' 

Cie. Samenleving 2-3-2017: voor kennisgeving aangenomen. (2016/450120) 

1.4.1   Definitief rapport kwaliteit VVE in Haarlem 

1.5 Ondertekenen handreiking en convenant landelijke toegankelijkheid beschermd wonen  

Cie. Samenleving 2-3-2017: voor kennisgeving aangenomen. (2017/6010) 

1.6 Aanvraag ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) 'Eigen regie en duurzaam meedoen. 

Cie. Samenleving 2-3-2017: voor kennisgeving aangenomen. (2017/62188) 

1.7 Vaststellen beleidsregels Scholingsbudget Werk en Inkomen 

Cie. Samenleving 2-3-2017: t.k.n. en o.v.v. SP ter bespreking geagendeerd, omdat zij vragen 

hebben bij de integratiemogelijkheden van mensen in de bijstand.  (2016/544556) 
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1.8 Vaststellen nieuwe Verdeelsleutel Veilig Thuis 2017 

Cie. Samenleving 2-3-2017: voor kennisgeving aangenomen. (2016/564602) 

 

2 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

2.1 Brief aan cie Samenleving van Merijn Snoek d.d. 17 februari 2017 inzake Leerlab:  

Cie. Samenleving 2-3-2017: voor kennisgeving aangenomen. (2016/564602) 

2.2 Brief aan gemeenteraad d.d. 15 februari 2017 inzake subsidie voor Psycholance:  

Cie. Samenleving 2-3-2017: voor kennisgeving aangenomen. (2016/564602) 

2.3 Raadsjaaragendapunt Wijziging fraudewet 

(2016/584478) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: vervallen van jaaragendapunt t.k.a. 

2.4 Raadsjaaragendapunt: Aanpassing verordening loonkostensubsidie 

ie (2016/584507) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: vervallen van jaaragendapunt t.k.a. 

2.5 Toezegging Extra rijksmiddelen kinderen in armoede 

(2016/429281) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: afhandeling toezegging t.k.a. 

2.6 Toezegging AED 

(2016/582367) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: afhandeling toezegging t.k.a. 

2.7 Motie 44BIS: HYS DE BRUG: voor participatie 

(2015/524320) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: afhandeling motie t.k.a. 

2.8 Toezegging toevoegen indicatoren voor monitoring 

 (2016/513550) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: afhandeling toezegging t.k.a. 

2.9 Toezegging informeren eigen bijdrage 

 (2016/513518) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: afhandeling toezegging t.k.a. 

2.10 Toezegging reactie college op onderzoeksrapport Blijfgroep 

 (2016/149030) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: afhandeling toezegging t.k.a. 

2.11 Motie 4BIS De veiligheid van het kind gaat boven alles 

 (2016/324160) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: tussenbericht over Motie 4BIS t.k.a. 

2.12 Toezegging Veilig Thuis Kennemerland informatie website 

(2016/429137) 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: afhandeling toezegging t.k.a. 

 

 
 
 


