
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 13 juli 2017 

 Aantal bezoekers: 5 

 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.  Vaststellen Verordening jeugdhulp gemeente Haarlem 2017 

Cie Samenleving 13-7-2017: als hamerstuk naar de raadsvergadering van 20 juli 2017 

(2017/59418) 

   Jaaragenda - Verordening Jeugdhulp wijzigen 

Cie Samenleving 13-7-2017: hiermee afgedaan 

(2017/231399) 

 

6.  Harmonisatie peuterspeelzalen 

Cie Samenleving 13-7-2017: als bespreekpunt naar de raadsvergadering van 20 juli 

2017 

(2017/63598) 

 

 Pauze 

 

7.  Nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2017-2020 

Cie Samenleving 13-7-2017: als hamerstuk naar de raadsvergadering van 20 juli 2017 

(2017/232133) 

   Toezeggingen - Toezegging Lokaal gezondheidsbeleid 

Cie Samenleving 13-7-2017: de toezegging is volgens de commissie hiermee 

afgedaan 

(2017/166204) 

   Toezeggingen - toezegging begroting project Gezonde School 
Wethouder Botter zegt toe, op verzoek van mevrouw Jacobs (AP), de projectbegroting te 

doen toekomen van het project Gezonde School. 

(2017/335568) 

   Moties - Motie 12.6 Haarlem gezonder  Gebruik innovaties uit de wetenschap 

Cie Samenleving 13-7-2017: de motie is volgens de commissie hiermee afgedaan 

(2017/177267) 

   Moties - Motie 24 Bestrijdt de eenzaamheid 

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 

Cie Samenleving 13-7-2017: de motie is volgens de commissie hiermee afgedaan 
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(2015/268183) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Uitvoering Right to Challenge in samenhang met Flexibele inzet van middelen in de 

basisinfrastructuur 

Cie Samenleving 13-7-2017: de commissie heeft haar zienswijze gegeven 

(2017/287641) 

 

9.  Rondvraag 

10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen programma van eisen en nadere criteria voor de gemeentelijke collectieve 

zorgverzekering 2018-2020 

Cie Samenleving 13-7-2017 : op verzoek van de commissie geagendeerd (GL en SP, 

vergadering 13 juli 2017) 

(2017/279647) 

1.2 Voortgangsrapportage en actieplan schulddienstverlening 

Cie Samenleving 13-7-2017: op verzoek van de commissie geagendeerd (GL, 

vergadering 13 juli 2017) 

(2017/279549) 

1.3 Jaarverantwoording inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen 2016 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k.n. ontvangen en t.k. aangenomen. 

Cie Samenleving 13-7-2017 ter kennisgeving aangenomen 

(2017/249446) 

 

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

 

2.1 Toezegging bij hercontractering SRO: concurrentie SRO / zwemverenigingen bekijken 

Cie Samenleving 13-7-2017 ter kennisgeving aangenomen 

(2017/72996) 

12.  Motie 46 Meer zorg voor nazorg ex-gedetineerden 

Cie Samenleving 13-7-2017 ter kennisgeving aangenomen 

(2016/525848) 

1.4 Toezegging Voortgangsrapportage RegioRijder 

Cie Samenleving 13-7-2017: op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA, 

vergadering 13 juli 2017) 

(2017/83403) 

2.4 Toezegging toegankelijkheid Leerplein voor jeugdige werklozen 

Cie Samenleving 13-7-2017 ter kennisgeving aangenomen 

(2016/513701) 
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2.5 Motie 25 Ruim baan voor EVC 

Cie Samenleving 13-7-2017: op verzzoek van de cmmissie geagendeerd (AP, 

vergadering 13 juli 2017). Mevrouw Jacobsz (AP) kondigt technische vragen aan over de 

EVC-motie (2.5) en zal daarna wellicht vragen om agendering. 
(2016/525759) 

2.6 Toezegging Stageplek jongeren 

Cie Samenleving 13-7-2017 ter kennisgeving aangenomen 

(2016/513788) 

2.7 Rijksbijdrage vsv 

Cie Samenleving 13-7-2017 ter kennisgeving aangenomen 

(2016/232242) 

3 Ingekomen stukken 

3.1 Mail van Trots Hlm inz proces over kunstgraskorrels - Hebben we dan niks geleerd 

van asbest 

Cie Samenleving: 13-7-2017 ter kennisgeving aangenomen 

(2016/517050) 

 
 

 

 

 

 

 


