
 

Besluitenlijst commissie Samenleving 

 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 6 juli 2017 

 Aantal bezoekers: 6 

 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.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 8 en 15 juni 2017 

Mevrouw Jacobs (AP) merkt op dat zij zich voor de vergadering van 15 juni 2017 had 

afgemeld. Beide verslagen zijn hiermee vastgesteld. 

(2016/517013) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.1 Instandhouding openbaar primair onderwijs 2017 

Cie Samenleving 6 juli 2017: als hamerstuk naar raad 20 juli 2017 

(2017/220508) 

 

6.2 Instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2017 

Cie Samenleving 6 juli 2017: als hamerstuk naar raad 20 juli 2017 

(2017/221648) 

 

6.3 Instandhouding openbaar voortgezet onderwijs 2017 

Cie Samenleving 6 juli 2017: als hamerstuk naar raad 20 juli 2017 

(2017/220181) 

 

7. Benoeming twee leden Raad van Toezicht Spaarnesant 

Cie Samenleving 6 juli 2017: als hamerstuk naar raad 20 juli 2017 

(2017/257240) 

 

8. Kansen voor alle Haarlemse kinderen 

Cie Samenleving 6 juli 2017: als hamerstuk met stemverklaring naar raad 20 juli 2017 

(2017/174103) 

   Moties - Motie 18: Kansen voor ieder kind 

 (2016/525972) 

Cie Samenleving 6 juli 2017: motie afgedaan middels deze nota (2016/525972) 

   Toezeggingen - Toezegging reactie SER advies opgroeien zonder armoede 

Cie Samenleving 6 juli 2017: toezegging afgedaan middels BBV 2017-174103 Kans 

voor alle Haarlemse Kinderen 

(2017/166341) 

   Toezeggingen - Toezegging update minimabeleid 
Op verzoek van Groenlinks (mevrouw Klazes) wordt gevraagd om een update van het 

minimabeleid 
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(2017/154455) 

Cie Samenleving 6 juli 2017: toezegging afgedaan middels BBV 2017-174103 Kans 

voor alle Haarlemse Kinderen 

(2017/154455) 

   Toezeggingen - Toezegging nagaan opknappen fietsen bij Paswerk 
Wethouder Langenacker zegt toe, op verzoek van mevrouw Sterenberg (VVD), om na te 

gaan of het mogelijk is of de gebruikte fietsen die worden verstrekt bij Paswerk kunnen 

worden opgeknapt. 

(2017/325646) 

 

 Pauze 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9. Realisatie effectief ondersteuningsaanbod in het kader van de participatiewet 

Cie Samenleving 6 juli 2017: Behandeld 

(2017/261113) 

   Toezeggingen - 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) 

   Toezeggingen - Evaluatie poortmodel 

Cie Samenleving 3 november 2016: op verzoek van de commissie betrekken bij de 

behandeling van het uitvoeringsprogramma Koersdocument 

Cie Samenleving 6 juli 2017: Behandeld 

(2016/33119) 

 

10. Rondvraag 

   Toezeggingen - Toezegging informatie inzake voortgangsgesprekken jeugdzorg 
Wethouder Snoek zegt toe, op verzoek van mevrouw Van Ketel (SP), om uit te zoeken of het 

klopt dat het bij jeugdzorg verboden is om een vertrouwenspersoon en/of cliëntondersteuner 

mee te nemen naar de voortgangsgesprekken of bij gesprekken over belangrijke beslissingen. 

Dit is vooral voor cliënten met een beperking een heel groot probleem. Daarnaast zegt hij toe 

uit te zoeken of dat als je medicijnen gebruikt die eigenlijk onder de Opiumwet vallen, zoals 

Ritalin, je die niet mag gebruiken tijdens de voortgangsgesprekken en tijdens de omgang met 

kinderen. Deze medicijnen zijn voorgeschreven door een psychiater en zij gaat ervan uit dat 

die toch echt nodig zijn. 

(2017/325706) 

11. Agenda komende commissievergadering(en) 

12. Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Vaststellen beleidsregels Kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie en 

vermogenstoets   

Hiermee wordt de volgende toezegging afgedaan. Gaat de commissie akkoord? JA 

Cie Samenleving 6 juli 2017: Ter kennisgeving aangenomen 
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(2017/165286) 

1.1.1 Toezeggingen - Toezegging vergoeding kinderopvang bij sociaal of medische 

indicatie 

Afgehandeld cie SL 6 juli 2017 met BBV 2017/165286  

(2016/513587) 

1.2 Onderzoek naar het PGB beleid en de tarieven voor de jeugdhulp in de gemeente 

Haarlem 

Cie Samenleving 6 juli 2017: bespreken in een volgende vergadering op verzoek van 

OPH 

(2017/215923) 

   Toezeggingen - Advies PGB-beleid 

 (2017/175007) 

1.3 Voorlopige jaarrekening 2016 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 

Cie Samenleving 6 juli 2017: Ter kennisgeving aangenomen 

(2017/256687) 

 

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

2.1 brief aan cie samenleving van Merijn Snoek d.d. 14 juni 2017 over Troll en Kwiqfit 

Cie Samenleving 6-7-2017: ter kennisgeving aangenomen 

22.2. brief van Merijn Snoek aan cie Samenleving d.d. 14 juni over overdekte 

skatevoorziening 

Cie Samenleving 6-7-2017: ter kennisgeving aangenomen  

2.3 brief wethouder Jur Botter d.d. 21 juni over Intensivering mantelzorgondersteuning 

Cie Samenleving 6-7-2017: ter kennisgeving aangenomen  

2.4 Brief van wethouder Jur Botter d.d. 21 juni 2017 over beantwoording vragen 

Huishoudelijke Ondersteuning (HO) 

Cie Samenleving 6-7-2017: ter kennisgeving aangenomen  

2.5 brief van Merijn Snoek aan de Raad over dce Cruquiusschool d.d. 20 juni 2017 

Cie Samenleving 6-7-2017: ter kennisgeving aangenomen  

2.6 Brief BM Wienen d.d. 9 juni 2017 over Handhaving Opiumwet bij gezinnen met 

kinderen 

cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k.n., SP verzoekt om bespreking in cie. Bestuur of 

Samenleving 

(2017/269371) 

2.7 brief van wethouder Jur Botter d.d. 23 juni over aanvulling preadvies Toegangkelijke 

stad voor iedereen 

Cie Samenleving 6-7-2017: ter kennisgeving aangenomen  

 

 

2.8 brief van Merijn Snoek aan cie Samenleving d.d. 7 juni 2017 over het 

samenwerkingsverband Jeugd Haarlem: Rapportage 2016, UItvoeringsplan 

2017 en Evaluatie samenwerking 

Cie Samenleving 6-7-2017: op verzoek van D66 geagendeerd conform het 

voorstel uit de brief om mensen uit het veld daarbij uit te nodigen 

2.9 Toekomst sociale werkvoorziening strategie huisvesting 

Cie Samenleving 6 juli 2017 Ter kennisgeving aangenomen 
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(2016/584448) 

2.10 Toezegging Cliënt Cadeau 

Cie Samenleving 6 juli 2017 Ter kennisgveing aangenomen 

(2017/200214) 

2.11 Toezegging wethouder Langenacker nav amendement 15.1-14.8 

Taalontwikkeling bij de Decemberrapportage de uitvoering op te pakken 

maar middels andere dekking   

Cie Sl 6 juli 2017: Ovv D66 bespreken in een volgende vergadering, klopt 

niet met toezegging 

(2016/595936) 

2.12 Toezegging informatie procedure spookjongeren 

Cie Samenleving 6 juli 2017 Ter kennisgeving aangenomen 

(2017/41682) 

   Samenwerkingsverband Jeugd, Rapportage 2016 / Uitvoeringsplan 2017 en 

Evaluatie Samenwerking 

Cie Samenleving 6 juli 2017 ter kennisgeving aangenomen 

(2017/253463) 

2.13 Evaluatie samenwerkingsverband Jeugd 

(2016/267664) 

Cie Samenleving 6-7-2017: op verzoek van D66 geagendeerd conform het 

voorstel uit de brief om mensen uit het veld daarbij uit te nodigen  

2.14 Motie 16.1 Maak ruim baan voor ZZP 

Cie Samenleving 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/340613) 

2.15 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. Toezegging is daarom nog niet afgedaan 

Cie Samenleving 6 juli 2017: Ter kennisgeving aangenomen 

(2016/595765) 

2.16 Toezegging Organiseren werkconferentie over basisinfrastructuur middels 

clustervorming 

Cie Samenleving 6 juli 2017: Ter kennisgeving aangenomen 

 (2017/120033) 

2.17 Toezegging verkenning gevolgen meicirculaire voor Paswerk 

Cie Samenleving 6 juli 2017: Ter kennisgeving aangenomen 

(2017/275065) 

2.18 Motie 2 Voor een Haarlem dat werkt! 

Cie Samenleving 30-3-2017: Niet afgehandeld 

Cie Samenleving 6 juli 2017: Ter kennisgeving aangenomen 

(2016/324256) 

2.18.1 Moties - Motie 1 BIS Blijvend in gesprek 

Cie Samenleving 30-3-2017: Niet afgehandeld. Nadere toelichting gevraagd.  

Cie Samenleving 6 juli 2017: Ter kennisgeving aangenomen 
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(2016/525804) 

2.19 Toezegging inloopspreekuur Ringvaart 
Cie Samenleving 6-7-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/166354) 

3 Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoording artikel 38 RvO vragen over huisvesting en transitieplan van de 

Voedselbank 

Cie Samenleving 6-7-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/251853) 
 

 

 

 

 


