
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 15 juni 2017 

 Aantal bezoekers: 3 

 Aantal sprekers: 0 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

inspreken op de Kadernota 2017 (cluster sociaal domein) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 24 mei + ter kennisgeving verslag 

bijeenkomst peuterspeelzalen 

De heer Van der Bruggen (PvdA) was niet aanwezig, maar staat vermeld bij zowel de 

aanwezigen als de afwezigen. Het verslag is hiermee vastgesteld. Het verslag van de 

bijeenkomst is ter kennisgeving aangenomen. 

(2016/516993) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststelling gewijzigd Jaarverslag en Jaarrekening 2016 

Behandeld in 4 Raadscommissies d.d. 15 juni 2017: cie. Bestuur adviseert behandeling 

als bespreekpunt in de raad van 22 juni. 

(2017/241492) 

   Antwoordbrief aan commissie bestuur inzake proces Jaarrekening 2016 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/584000) 

6.1 Rapport rekenkamercommissie over jaarstukken 2016 

Behandeld in 4 Raadscommissies d.d. 15 juni 2017: cie. Bestuur adviseert behandeling 

als bespreekpunt in de raad van 22 juni. 

(2017/268792) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Brief van wethouder Botter d.d. 31 mei 2017 inzake Odensehuis 

Op verzoek van de raad geagendeerd (n.a.v. motie 21: Odensehuis voor zorgpauze 

Haarlemse mantelzorgers) ter voorbereiding op de Kadernota 

Cie Samenleving 15-6-2017: behandeld 

(2017/257122) 

7.1 Brief wethouder Botter inzake Odensehuis 

Cie Samenleving 15-6-2017: behandeld 

(2017/255048) 

7.2 Moties - Motie 32: Odensehuis voor zorgpauze Haarlemse mantelzorgers 

Cie Samenleving 15-6-2017: afgedaan met de brief van wethouder Botter d.d. 31 mei 

2017 inzake Odensehuis 

(2016/525961) 
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 Pauze 

 

8.  Toekomstig extra areaal buiten - en binnensportaccommodaties 

Commissie Samenleving 8 juni 2017: Behandeld 

(2017/227826) 

 

9.  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 

(2017/28159) 

9.1 advisering plan van aanpak 18-/18+ 

Cie Samenleving 15-6-2017: behandeld 

(2017/249248) 

9.2 Toezeggingen - bereikbaarheid voorzieningen doelgroep 18-23 
Cie Samenleving 15-6-2017: afgedaan. 

(2015/495682)  

   Toezeggingen - Toezegging rapporteren voortgang actieplan 18-?18+ 
 Cie Samenleving 15-6-2017: afgedaan  
(2017/286117) 

   Toezeggingen NIEUW- Toezegging beantwoording vragen over actieplan 18-/18+ 
Wethouder Snoek zegt, in afwezigheid van wethouder Langenacker, toe de vraag over hoe de 

jongeren de weg vinden naar het jongerenteam van Sociale Zaken over te brengen aan 

wethouder Langenacker. Tevens zegt hij toe de vraag van het CDA over hoe de monitoring 

op de maatregelen is geregeld en de vraag van de de CU naar hoe we weten dat het werkt, te 

beantwoorden.  

(2017/286073) 

 

10.  Rondvraag 

11.  Agenda komende commissievergadering(en) 

12.  Niet beantwoorde raadsvragen 

12.1 Ingekomen raadsvragen ex. art. 38 RvO van fractie GLH over huisvesting 

Voedselbank 

(2017/205591) 

Cie Samenleving 15-6-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/205591) 

13.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en 

Voortijdig Schoolverlaten 

Commissie Samenleving 15 juni 2017 Ter kennisgeving aangenomen 

(2017/215839) 
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1.2 Programma van eisen Wmo en Jeugd 

Commissie Samenleving 15 juni 2017 Ter kennisgeving aangenomen 

(2017/207760) 

1.3 Informatienota nieuwbouw Rudolf Steiner college en -school 

Tkn cie Ontw dd 31 mei 2017 

Commissie Samenleving 15 juni 2017 Ter kennisgeving aangenomen 

(2016/581764) 

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

2.1 Brief van wethouder Jeroen van Spijk d.d. 30 mei 2017 over 'Jaarrekening 2016 

Werkpas Holding BV 

Cie Samenleving 15-6-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/253285) 

2.2 Brief aan gemeenteraad van wethouder Jur Botter d.d. 30 mei 2017 inzake 

mantelzorgmakelaar 

Cie Samenleving 15-6-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/252260) 

2.3 Toezegging tegemoetkoming toepassen kostendelersnorm  

(2016/513804) 

Commissie Samenleving 15 juni 2017 Ter kennisgeving aangenomen 

(2016/513804) 

 

 

3 Ingekomen stukken 
 

3.1 Informatie over Rubbergranulaat van Trots Haarlem ter info aan cie. Samenleving 

Cie Samenleving 15-6-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/257523) 

 
 

 

 

 
 
 


