
 

 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 14 september 2017 

 Aantal bezoekers: 8 

 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.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 6  en 13 juli 2017 + verslag besloten 

vergadering 20 april jl 

De heer El Aichi (CDA) wijst erop dat in het verslag van 6 juli zijn naam op pagina 2 en 

pagina 5 verkeerd is geschreven. 

Met de correctie van deze naam in het verslag van 6 juli worden alle drie verslagen 

vastgesteld. 

(2016/517057) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststellen wijzigingen Afstemmingsverordening en Re-integratieverordening 

Participatiewet, IOAW, IOAZ Haarlem  

Commissie Samenleving 14-9-2017: als hamerstuk naar de raad van 28-9-2017. 

(2017/210169) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Vaststellen aanpak jongeren met problematische schulden  

Commissie Samenleving 14-9-2017: behandeld. 

Mogelijke moties vreemd VVD, Aynan/ 

(2017/279496) 

   Toezeggingen - Toezegging collectieve oplossing nazorg 
Wethouder Langenacker zegt toe, op verzoek van GLH (mevrouw Huysse), te zullen kijken 

of een collectieve oplossing voor de nazorg een onderdeel van het pakket kan zijn. 

(2017/428172) 

   Toezeggingen - Toezegging Preventie en nazorg aanpak jongeren met 

problematische schulden 

Wethouder Langenacker zegt toe, op verzoek van de OPH (de heer Smit), na te gaan 
welk instrumentarium wordt ingezet voor de preventie en gaat na hoe de nazorg is ingevuld.  

(2017/428135) 

   Moties - Motie 42 Jongeren en schulden 

(2016/525815) 

Commissie Samenleving 14-9-2017: Commissie gaat akkoord met afdoening motie 

middels nota Vaststellen aanapk jongeren met problematische schulden. 

(2016/525815) 

 

 Pauze 
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8.  Voortgangsrapportage en actieplan schulddienstverlening 

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

vergadering 13 juli 2017) 

Commissie Samenleving 14-9-2017: behandeld. 

(2017/279549) 

   Jaaragenda - Schuldhulpverlening :Landelijk initiatief :Goede Gieren 

(2016/584520) 

Commissie Samenleving 14-9-2017: commissie gaat akkoord met afdoening middels 

Voortganagsrapportage en actieplan schulddienstverlening 

(2016/584520) 

   Jaaragenda - Actieplan Schulddienstverlening  

(2016/584526) 

Commissie Samenleving 14-9-2017: commissie gaat akkoord met afdoening middels 

Voortgangsrapportage en actieplan schulddienstverlening 

(2016/584526) 

   Toezeggingen - Toezegging Betalen rente landelijk garantiefonds 
Wethouder Langenacker zegt toe, op verzoek van OPH (de heer Smit), na te gaan of klanten 

de rente die het landelijk garantiefonds doorberekend kunnen betalen.  

(2017/428162) 

 

9.  Jongerencentrum TROL ovv Tros Hlm vanuit raadsvergadering 22 juni 2017 

Commissie Samenleving 14-9-2017: behandeld. Motie vreemd aangekondigd door 

OPH. 

(2017/336937) 

 

10.  Toezegging voortgangsrapportage over de aanpak van verwarde personen  
Wethouder Botter zegt toe de eerste voortgangsrapportage over de aanpak van verwarde 

personen aan de commissie te doen toekomen 

(2017/188868) 

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

vergadering 

Commissie Samenleving 14-9-2017: behandeld.  

(2017/188868) 

 

11.  Rondvraag 

   Toezegging inzet Haarlempas boot Sinterklaas 
Wethouder Langenacker zegt toe, op verzoek van SP (mevrouw Ketel), na te gaan of dit jaar 

de Haarlempas ingezet kan worden voor een bezoekje aan de boot van Sinterklaas.  
(2017/428192) 

12.  Agenda komende commissievergadering(en) 

13.  Sluiting 

 

 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 
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1 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

 

1.1 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. 

(2017/325753) 

1.2 Brief van Merijn Snoek d.d.11-07 2017 aan Cie. Samenleving -Wachttijden 

gespecialiseerde jeugdhulp 

Commissie Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen 

1.3 Brief aan cie Samenleving d.d. 16 augustus 2017 inzake tijdelijke uitbreiding plaatsen 

voor Maatschappelijke Opvang 

1.4 Brief van wethouder Jur Botter d.d. 4 juli 2017 over Raadsmarkt en informatie UMTS 

Cies Beheer, Bestuur en Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/308832) 

1.5 Motie 12.1 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim & Voortijdig 

Schoolverlaten 

(2016/595461) 

Commissie Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen, motie hiermee 

afgedaan 

(2016/595461) 

1.6 Toezegging nagaan klachten T-zorg 

(2017/275045) 

Commissie Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen. Toezegging 

hiermee afgedaan. 

(2017/275045) 

1.7 Toezegging beantwoording vragen over actieplan 18-/18+ 

(2017/286073) 

Commissie Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen. Toezegging 

hiermee afgedaan. 

(2017/286073) 

1.7.1 Vaststellen actieplan: Op weg naar volwassenheid 18-/18+ 

Commissie Samenleving 18 mei 2017: het onderwerp wordt doorgeschoven naar de 

volgende vergadercyclus ivm gebrek aan tijd 

Commissie Samenleving 15 juni 2017: Behandeld 

Commissie Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen. Toezegging 

hiermee afgedaan. 

(2017/28159) 

1.8 Motie 16.8 Daklozenopvang voor iedereen III 

(2016/595491) 

Cie Samenleving 30-3-2017: Ter kennisname aangenomen, de motie blijft actief in 

afwachting van de nieuwe berekeningen die worden voorgelegd in de Kadernota  

Commissie Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen. Motie hiermee 

afgedaan. 

(2016/595491) 
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1.9 Toezegging wethouder Botter te komen met voorstel  financiering Burenhulp rest 

periode 2017 

 (2017/139000) 

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. 

Commissie Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen. Toezegging 

hiermee afgedaan. 

(2017/139000) 

1.10 Toezegging nagaan opleidingsniveau aanpak jeugdwerkloosheid 

(2017/252837) 

Commissie Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen. Toezegging 

hiermee afgedaan. 

(2017/252837) 

1.11 Toezegging Verbetering vrouwenopvang 

(2017/241933) 

Commissie Samenleving 14-9-2017: Op verzoek van SP agenderen in een volgende 

commissie gecombineerd met 2017283427 Subsidie uitvraag Vrowenopvang 2018-

2019 en de beantwoorde art. 38 vragen over Ombudsman rapport Vrouwen in de 

knel. 

(2017/241933) 

1.11.1 Subsidie uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 

(2017/283427): zie boven 

1.12 toezegging begroting project Gezonde School 

 (2017/335568) 

Commissie Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen, toezegging 

hiermee afgedaan. 

(2017/335568) 

 

2 Beantwoorde raadsvragen 

 

2.1 Beantwoording artikel 38 vragen van de SP inzake (Ombudsman rapport Vrouwen in 

de knel) 

Commissie Samenleving 14-9-2017: Op verzoek van SP agenderen in een volgende 

commissie gecombineerd met 2017283427 Subsidie uitvraag Vrowenopvang 2018-

2019 en beantwoorde toezegging verbetering vrouwenopvang. 

(2017/317460) 

 

3 Ingekomen stukken 

 

3.1 Reactie op onterechte conclusie van De Vlinderboom ivm Harmoniatie PSZ 

Commissie Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/347448) 

3.2 J. van Ruth; vragen gesjoemel WMO-gelden/VNG 

Commissie Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/331482) 
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3.3 Razmohammed Mirzay, vraag om vervolgopleiding MBO 2  

Commissie Samenleving 14-9-2017: op verzoek van OPH agenderen zodra ook het 

antwoord op deze brief bekend is  

(2017/326493) 

 
 

 

 

 
 
 


