
 

 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 9 maart 2017 

 Aantal bezoekers: 3 

 Aantal sprekers: 0 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

   Toezeggingen - Vervolg discussie subsidies basisinfrastructuur 
Wethouder Botter zegt toe om de commissie te voorzien van relevante informatie over 

hoeveel capaciteit de organisatie nu heeft en de andere gegevens die zijn gevraagd. Deze 

informatie ontvangt de commissie zo spoedig mogelijk. Voordat de conferentie aanvangt 

(juni 2017), wil de wethouder de commissieleden graag laten zien wat de opzet van deze 

bijeenkomst is en wat hij ermee wil bereiken. Daarnaast komt hij ook terug op de wijze 

waarop de gemeente moet innoveren binnen de bestaande basisinfrastructuur en zegt hij de 

commissie toe om dit juridisch te toetsen. Tot slot zal hij eveneens gaan kijken naar de 

projecten die in het kader van de sociale innovatieve projecten van start gaan en in hoeverre 

deze als selectiecriterium worden meegenomen en passen binnen de basisinfrastructuur. 

(2017/132709) 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 12 januari jl. en 9 februari jl. 

Het verslag van 12 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Jacobsz (AP) 

constateert bij het verslag van 9 februari 2017 dat op pagina 13 de betreffende ambtenaar een 

voorbeeld had gegeven over de kanteling van geïnitieerden naar de basisinfrastructuur. Dit 

voorbeeld mist zij in het verslag. Het verslag van 9 februari 2017 wordt aldus vastgesteld. 

(2016/513174) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

6.  Uitwerking thema 1 transformatieprogramma sociaal domein: bestrijd de paarse 

krokodil 

Cie Samenleving 9-3-2017: behandeld 

(2016/422267)Het 

   Moties - Motie 9.5 Laat zien hoe je leert 

 (2016/238512) 

Cie Samenleving 9-3-2017: de motie is volgens de commissie afgedaan 

(2016/238512) 

 

7.  Rondvraag 

   Toezeggingen - Terugkoppeling gesprekken organisaties inzake eenzaamheid 

senioren migrantenachtergrond 
Op verzoek van Groenlinks (de heer Azannay) zegt wethouder Botter toe om een 

terugkoppeling te geven van het gesprek met de betrokken organisaties over welke 

financiële mogelijkheden er binnen de gemeente Haarlem zijn om initiatieven te 

ondersteunen om iets te doen aan de eenzaamheid onder senioren met een 

migratieachtergrond. 

(2017/132730) 

8.  Agenda komende commissievergadering(en) 

9.  Sluiting 
 


