
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 5 oktober 2017 

 Aantal bezoekers: 15 

 Aantal sprekers: 3 

 

 

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.  Verhogen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool de Argonauten, 

Nicolaas van der Laanstraat 25 

Commissie 5 oktober 2017: als hamerstuk met stemverklaring naar raad 19 oktober 

2017 

(2017/343615) 

   Toezegging markttoets normbedragen 
Wethouder Snoek zegt toe dat hij voor de vaststelling van het SHO een markttoets zal laten 

uitvoeren naar de haalbaarheid van de normbedragen die moeten worden gehanteerd.  
(2017/463593) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Pilot Boerhaavewijk (o.v.v. D66 14-9-2017) 

   brief van Merijn Snoek aan cie samenleving over Pilot Boerhaavewijk d.d. 12 juli 

2017 

Commissie Samenleving 14-9-2017: agenderen op verzoek van de fractie D66 in een 

volgende commissie. 

Commissie Samenleving 5-10-2017: behandeld 

(2017/325753) 

 

7.  Verbetering vrouwenopvang 

Op verzoek van de commissie geagendeerd (SP, vergadering 14-9-2017) 

Commissie Samenleving 5 oktober 2017: behandeld 

(2017/426779) 

 

 Pauze 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

8.  Bestuursrapportage 2017 

Commissie Ontwikkeling 5 oktober 2017: als bespreekpunt naar raad 19 oktober 2017 

Commissie Samenleving 5 oktober 2017:  als bespreekpunt naar raad 19 oktober 2017 

Commissie Beheer 5 oktober 2017:  als bespreekpunt naar raad 19 oktober 2017  

Aangekondigd amendement door SP 
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(2017/407763) 

   Toezeggingen - Toezegging problematiek en oplossingen wachttijden 

minimaregelingen 

Wethouder Langenacker zegt toe een analyse te laten uitvoeren naar de problematiek 

rondom de wachttijden bij de minimaregelingen en de mogelijke oplossingen 

hiervoor. De commissie wordt binnen drie weken hierover geïnformeerd. 

(2017/463887) 

 

9.  Vaststellen beleidsnota Handhaving Participatiewet 2016 ‘Handhaven met zorg’ 

Commissie Samenleving 5 oktober 2017: als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad 

(2017/294348) 

 

10.  Rondvraag 

   Toezeggingen - Toezegging informatie zorg aan getraumatiseerde personen 

Wethouder Botter zegt toe, op verzoek van mevrouw Jacobs (AP), de commissie te 

informeren over de wijze waarop zorg wordt verleend aan getraumatiseerde personen 

en in het bijzonder aan migranten. 

(2017/463841) 

   Toezeggingen - Toezegging stand van zaken Fokus project Haarlem 
Wethouder Botter zegt, op verzoek van de heer Rutten, toe de commissie te informeren over 

de stand van zaken ten aanzien van het Fokus project Haarlem en het vervolg van het project. 

(2017/463706) 

11.  Agenda komende commissievergadering(en) 

12.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Overslaan cliëntervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2016.  

Commissie Samenleving 5 oktober 2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/252517) 

1.2 Evaluatie Agenda voor de Sport 2015-2016 

Commissie Samenleving 5 oktober 2017: op verzoek van PvdA agenderen in een 

volgende cie. 

(2017/242352) 

 

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

 

2.1 Toezegging activiteiten in het kader van participeren 
Wethouder Langenacker zegr toe, op verzoek van mevrouw Sterenberg, meer inzicht te geven 

in de activiteiten in het kader van participeren in de wijk en de stad. 

(2017/325685) 

Commissie Samenleving 5 oktober 2017: ter kennisgeving aangenomen 
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(2017/325685) 

 

3. Ingekomen stukken 

3.1 Ongevraagd advies Participatie raad toegankelijke stad 

Cie Samenleving 5 okotober 2017: wordt geagendeerd op verzoek van de raad (CU, 

raadsvergadering 28-9-2017) zodra de reactie van BenW op dit advies beschikbaar is 

alsmede de reactie van BenW aangenomen moties inzake dit zelfde onderwerp  

(2017/422330) 

 
 

 

 

 
 
 


