
 

 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 8 juni 2017 

 Aantal bezoekers: 10 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

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 18 mei 2017 

Commissie Samenleving 8 juni 2017: ongewijzigd vastgesteld 

(2016/516971) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 

Cie Samenleving 8 juni 2017 => Als Hamerstuk met stemverklaring naar Raad 22 juni 

2017 (raadstuk wordt aangepast conform cie behandeling) 

(2017/187029) 

 

   Toezeggingen - Toezegging verkenning gevolgen meicirculaire voor Paswerk 
Wethouder Langenacker zegt toe voor de kadernota een eerste verkenning te doen naar de 

gevolgen van de meicirculaire op dit onderdeel en de resultaten daarvan met de raad te delen.  

(2017/275065) 

 

7.  Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van " de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten"  

Cie Samenleving 8 juni 2017 => Als Hamerstuk naar Raad 22 juni 2017 

(2017/179228) 

 

 Pauze 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Vaststellen proces en onderdelen Strategisch  Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 

Commissie Samenleving 8 juni 2017: Behandeld 

(2017/194801) 

 

 

9.  Rondvraag 

 

   Toezeggingen - Toezegging plan De Kenter 
Wethouder Snoek zegt toe, op verzoek van Groenlinks (mevrouw Huysse), na te gaan op 

welke termijn er een plan komt van de Kenter en of dit een structureel plan betreft om de 

wachttijden definitief op te lossen. 

(2017/275084) 
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   Toezeggingen - Toezegging nagaan klachten T-zorg 
Wethouder Botter zegt toe, op verzoek van CDA (de heer El Aichi)., in beeld te brengen 

hoeveel klanten ontevreden zijn over T-zorg en hoeveel er zijn overgestapt of hebben 

aangegeven te willen overstappen. 

(2017/275045) 

 

10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Toekomstig extra areaal buiten - en binnensportaccommodaties 

Commissie Samenleving 8 juni 2017: Behandeld 

(2017/227826) 

 

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

2.1 Brief van Merijn Snoek aan cie Samenleving over inspectierapport Veilig Thuis met 

bijlagen  

Op verzoek van de commissie geagendeerd (SP, 8 juni 2017) 

(2017/229188) 

2.2 SROI jaarrapportage 2016 

Cie Samenleving 8-6-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/230672) 

2.3 brief voor de cie Samenleving d.d. 12 mei 2017 van Merijn Snoek over prestatieplan 

Centrum voor Jeugd en Gezin 2017 

Cie Samenleving 8-6-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/228500) 

 2.4 Toezegging voortgangsrapportage over de aanpak van verwarde personen  

(Bespreken ovv SP uit verg 8 juni) 

Commissie Samenleving 8 juni 2017: OVV SP agenderen voor een volgende 

vergadering (6 juli) 

(2017/188868) 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording art. 38 Rvo.vragen  van TROTS HAARLEM naar aanleiding van 

gespreksverslag RIVM 

Commissie Samenleving 8 juni 2017: Ter kennisgeving aangenomen 

(2017/225167) 
 


