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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2015

2681

83

Motie 24 Bestrijdt de

eenzaamheid

constaterende dat, draagt

het College op, -met een

voorstel te komen dat de

problematiek Eenzaamheid

voortvarend adresseert op

basis van de huidige stand

van de wetenschap op dit

terrein, -de Raad voor de

aanstaande 

begrotingsbehandeling van

2016 te informeren over

welke keuzes het College

in deze gemaakt heeft

Motie wordt aangepast -/- 2

e  bolletjes 

Moties Gemeenteraad 2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 25-06-

2015

03-11-

2015

Het collegevoorstel

ter afdoening van de

motie is besproken in

de commissie. De

motie werd niet

beschouwd als

afgedaan. Het

collegevoorstel wordt

verder uitgewerkt.

Brief over uitvoering

motie bestrijdt de

eenzaanheid is naar

de commissie

samenleving 

verzonden om te

agenderen voor de

commissievergaderin

g van 12 mei 2016. In

de commissie

Samenleving van 23

juni 2016 is besloten

de brief te betrekken

bij de bespreking

Nota 

Gezondheidsbeleid 

later in 2016.

12-05-

2016
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

3347

44

Motie 32 'Onderzoek nü

fundamenteel de

huishoudelijke 

ondersteuning'

;; Verzoekt het college

om: De alternatieven voor

de organisatie en

toewijzing van

huishoudelijke 

ondersteuning te

onderzoeken; Daartoe

verschillende opties uit te

werken; Besluitvorming

hierover voor het einde van

2016 afgerond te hebben;

De kosten van dit

onderzoek te dekken uit de

reguliere middelen binnen

het Sociaal Domein 

Moties Gemeenteraad 2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 30-06-

2016

08-12-

2016

08-12-

2016

2016

5385

43

Motie 47 Subsidie voor

psycholance

Verzoekt het college:

Samen met betrokken

partijen uit de regio een

subsidie-aanvraag te doen

voor een pilot met

psycholances, speciaal

voor dit doel ingerichte

ambulances met

psychiatrisch personeel. 

Moties Gemeenteraad 2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 10-11-

2016

01-03-

2017

02-03-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

3406

13

Motie 16.1 Maak ruim

baan voor ZZP

Verzoekt het college: Als

onderdeel van de

uitwerking van de

koersnota werk en

inkomen, te komen met

een samenhangende

aanpak voor zzp'ers in

Haarlem gericht op de

volgende vijf speerpunten:

1. Goed

opdrachtgeverschap met

heldere afspraken:

deelname van

samenwerkende zzp'ers

aan Haarlemse

aanbestedingen realiseren.

2. De kennis(sen) en

vaardigheden van zzp'ers

vergroten; plek voor 100

Haarlemse zzp'ers bij de

ZZP Academie van de

metropoolregio 

Amsterdam. 3. Faciliteren

van zowel voldoende

werkplekken/bedrijfsverza

melgebouwen als verdere

netwerkvorming. Ook t.b.v.

gezamenlijke uitvoering

van opdrachten i.s.m. het

MKB. 4. Het sociale

vangnet voor zzp'ers

verbeteren; o.a preventieve

inzet van de

bijstandsregeling voor

zelfstandigen en daarbij

ook de kwaliteiten van de 

Moties Gemeenteraad 3.2 Inkomen JL 14-07-

2016

15-12-

2016

Door technische

storing (Verseon) is

de beantwoording

blijven liggen en

inmiddels behoeft de

beantwoording 

actualisatie. 04-04-

2017:

18-05-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

0417

07

Toezegging analyse

terugval pgb's

Wethouder Snoek zal op

verzoek van de fractie van

D66 een nadere analyse

over de terugval van het

aantal verstrekte pgb's op

papier zetten. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

MSN 19-01-

2017

18-05-

2017

18-05-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

3407

32

Motie 17.2 Vinger aan de

Pols voor werk, inkomen

en (jeugd)zorg

;; Verzoekt de

Participatieraad, Te komen

met een advies

'Cliëntperspectief als

kwaliteitsinstrument' dat

inzicht geeft in: > de

huidige cliëntparticipatie en

de wijze waarop het

benutten van het

cliëntperspectief versterkt

kan worden in het sociaal

domein. Bijvoorbeeld als

het gaat om de

praktijkervaringen van

zelforganisaties, 

ervaringsdeskundigen en

cliëntraden. > de

mogelijkheden voor

reguliere terugkoppeling

aan de gemeenteraad van

het cliëntperspectief op de

kwaliteit van de (jeugd)zorg

en dienstverlening,

bijvoorbeeld bij de

jaarrekening. > de wijze

waarop het

cliëntperspectief op

structurele wijze invulling

krijgt in het functioneren

van de participatieraad. 

Moties Gemeenteraad 1.3 Advies en

ondersteuning

JL 14-07-

2016

24-11-

2016

Er worden

gesprekken gevoerd

met de betrokken

wethouders en de

participatieraad. Er

worden nog

gesprekken gepland

met de

inititiatiefnemers van

deze motie.

24-05-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

0416

82

Toezegging informatie

procedure 

spookjongeren

Wethouder Snoek zegt toe

de commssie schriftelijk te

informeren o ver de

veranderingen in de

procedure die er zijn

opgetreden op het gebied

van de zwerfjongeren.

Verder zal hij ook

aangeven wat de stand van

zaken is met betrekking tot

de uitvoering van de motie

over spookjongeren en de

aanpak. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.2 Opvang en

beschermd wonen

MSN 19-01-

2017

08-06-

2017

08-06-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

2676

64

Evaluatie 

samenwerkingsverband 

Jeugd

Wethouder Snoek meldt

dat in het voorjaar 2017

een evaluatie van het

samenwerkingsverband 

Jeugd wordt uitgevoerd.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbescherming 

en 

jeugdreclassering

MSN 02-06-

2016

31-03-

2017

Evaluatie opdracht is

uitgezet.

08-06-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

0729

68

Toezegging bij

hercontractering SRO:

verbetering regeling

speeltuinen

;; Wethouder Van Spijk

zegt in commissie Bestuur

toe om met name

wethouder Snoek en de

speeltuinen te laten

bekijken hoe men tot

betere regelingen met de

SRO kan komen zonder

weer een aparte

overlegstructuur op te

tuigen .

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 02-02-

2017

23-03-

2017

Afd JOS is in overleg

met SRO over

mogelijke scenario's

mbt de 9 speeltuinen.

Een overleg met de

speeltuinen en SRO

wordt spoedig

gepland, zodra

duidelijkheid bestaat

over de scenario's.

08-06-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

0834

03

Toezegging 

Voortgangsrapportage 

RegioRijder

Wethouder Botter zegt

toe, op verzoek van PvdA

(de heer Brander), de

voortgangsrapportage 

RegioRijder aan de

commissie in maart te doen 

toekomen.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 09-02-

2017

30-03-

2017

Er wordt een

kwartaalrapportage 

gemaakt over Q1

2017. Deze is in

april/mei gereed en

wordt vervolgens naar

de commissies in de

regio gestuurd.

08-06-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

1327

30

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.  

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 09-03-

2017

08-06-

2017

08-06-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

2322

42

Rijksbijdrage vsv Wethouder Snoek zegt

toe, op verzoek van de

heer Azannay, de

commissie eind van dit jaar

te informeren over het

risico van de rijksbijdrage

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 12-05-

2016

08-12-

2016

De definitieve

begroting 2017 van

het Leerplein en de

voorlopige begroting

2018 wordt in april

2017 in route

gebracht. Hierin

worden de

verschillende 

budgetten, inclusief

eventueel bedrag

jeugdwerkloosheid, 

vermeld, In de

commissie van 8 juni

worden de begroting

en jaarrekening

Leerplein 

geagendeerd. Hierbij

wordt duidelijk dat er

geen risico is voor

wat betreft de

rijksbijdrage.

08-06-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2015

2726

01

Motie 15.2 De S van

Strategisch en van

Scenario

Verzoekt het college om:-

360 1. Een scenariostudie*

te starten naar de

ontwikkeling van het aantal

(basisschool)leerlingen in

Haarlem 2. Op basis van

verschillende scenario's de

opties te verkennen voor

de capaciteitsontwikkeling

van het primair en

voortgezet onderwijs op

langere termijn. De

uitkomsten hiervan mee te

nemen bij de

eerstkomende actualisatie

van het Strategisch

Huisvestingsplan 

Onderwijs 

Moties Gemeenteraad 1.1 Onderwijs en

sport

MSN 02-07-

2015

24-11-

2016

Aan de hand van de

leerlingenprognose 

moet de

huisvestingscapaciteit 

van de scholen

worden geanalyseerd. 

Deze analyse is

recentelijk afgerond

en wordt nu

besproken met de

schoolbesturen. Naar

aanleiding van deze

analyse en

gesprekken met de

schoolbesturen 

worden sceanrio's

opgesteld. Deze

scenario's worden

met de commissie

besproken. Dit wordt

meegenomen in het

nieuwe SHO.

08-06-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5380

65

Motie 8.1 Houd

voldoende middelen voor

onderwijs in Schalkwijk

;; Draag het college op om:

-360· Het geïnvesteerde

bedrag bij het actualiseren

van het Investeringsplan in

2017, weer aan te vullen in

het SHO programmalijn

Schalkwijk · Bij het

vaststellen van

Strategische 

Huisvestingsplan 

Onderwijs, er voldoende

middelen gereserveerd

worden voor de uitvoering

van de programmalijn

Schalkwijk. 

Moties Gemeenteraad 1.1 Onderwijs en

sport

MSN 17-11-

2016

02-03-

2017

besproken in

commissie van 9

februari 2017. Wordt

meegenomen in de

verdere ontwikkeling

van het SHO.

08-06-

2017

2017

2508

37

Programma van eisen

aanbesteding collectieve

zorgverzekering minima

2017-2020

de aanbesteding voor

deze 'gemeentepolis'staat

gepland voor de

zomerperiode 2017

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 24-05-

2017

08-06-

2017

Wethouderbrief met

toelichting oip

Programma van

Eisen en nadere

criterua volgt

15-06-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5139

10

Toezegging informatie

kosten pension

Spaarnezicht

Wethouder Botter zegt

toe, op verzoek van de

heer Armand (Trots), dat hij

met Spaarnezicht in

gesprek gaat naar

aanleiding van de

berichtgeving in de krant

inzake de hoge kosten en

de commissie op de hoogte 

zal houden. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbescherming 

en 

jeugdreclassering

JB 03-11-

2016

18-05-

2017

Dit onderwerp wordt

pas in week 19

regionaal besproken.

15-06-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

5955

09

Motie 16.7 Liever in Zicht

dan uit het Zicht

Draagt het college op:

Het voorgenomen besluit

voor het invoeren van

eigen bijdragen bij de

Maatschappelijke Opvang

Spaarnezicht in te trekken.

Om een plan van aanpak

op te stellen, waarin meer

in gezet wordt op de

bevordering van de

uitstroom uit de

Maatschappelijke Opvang

Spaarnezicht en dit zo

spoedig mogelijk aan de

Commissie samenleving

voor te leggen 

Moties Gemeenteraad 2.2 Opvang en

beschermd wonen

JB 15-12-

2016

02-02-

2017

Ter afdoening van

deze Motie is een

wethoudersbrief in

voorbereiding.

15-06-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5959

36

Toezegging wethouder

Langenacker nav

amendement 15.1-14.8

Taalontwikkeling bij de

Decemberrapportage de

uitvoering op te pakken

maar middels andere

dekking

-706 Het

amendement ingediend

door de fractie D66 wordt

ingetrokken na toezegging

van wethouder

Langenacker aan de slag

te gaan met amendement

15.1/14.8. van uit

de bestaande budgetten

(Sociaal Programma

Statushouders); dus niet de

in het amendement

genoemde dekking.

Tweede deel van het

amendement zal worden

gefinancierd uit programma

Sociale zaken; het budget

dat vrijgemaakt is voor het

versneld oproepen van

mensen die al langer in de

bijstand zitten. 

Moties Gemeenteraad 2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JL 15-12-

2016

06-07-

2017

06-07-

2017

2016

5957

65

Toezegging wethouder

Botter onderwerp

Burenhulp te bespreken

in 2017 in commissie.

Toezeggingen Gemeenteraad 1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JB 15-12-

2016

13-04-

2017

Subsidieverzoek is

opgenomen in de

Kadernota.   

Wethouder heeft

toegezegd dat hij de

financiële 

mogelijkheid voor het

subsidiëren van

burenhulp in 2017

onderzoekt.

06-07-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5138

04

Toezegging 

tegemoetkoming 

toepassen 

kostendelersnorm

De heer El Aichi (CDA)

vraagt of het college bereid

is om Haarlemmers met

een uitkering die tijdelijk

onderdak bieden aan

bijvoorbeeld statushouders

te ontzien van de

kostendelersnorm voor

minimaal zes maanden.

Wethouder Langenacker

zegt toe te kijken of er een

tegemoetkoming mogelijk

is voor Haarlemmers met

een uitkering die tijdelijk

onderdak bieden aan

bijvoorbeeld statushouders

en daardoor de

kostendelersnorm wordt

toegepast.  

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 03-11-

2016

02-02-

2017

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

5137

88

Toezegging Stageplek

jongeren

Wethouder Snoek zegt

toe, op verzoek van de

heer Azannay (GL), na te

gaan wie er

verantwoordelijk voor is om

voor jongeren een

stageplek te zoeken. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.1 Werk MSN 03-11-

2016

06-07-

2017

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

0417

32

Toezegging informatie

problemen transitie

doelgroepenvervoer

Wethouder Botter zegt op

verzoek van de PvdA toe

de problemen in kaart te

brengen die zijn ontstaan

door de de transitie van het

doelgroepenvervoer per 1

januari 2017. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 19-01-

2017

23-03-

2017

In regionaal verband

is afgesproken een

evaluatie op te

stellen. Deze wordt in

april/mei verwacht.

Na ontvangst wordt

deze verstuurd.

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

1200

33

Toezegging Organiseren

werkconferentie over

basisinfrastructuur 

middels clustervorming

De heer Brander (PvdA)

hoort de wethouder iets

moois zeggen over hoe je

middels clustervorming met

die basisinfrastructuur zou

kunnen omgaan. Notitie

over dit onderwerp?

Wethouder Botter haakt

daarop in met de suggestie

van een werkconferentie.  

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 02-03-

2017

06-07-

2017

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

1544

55

Toezegging update

minimabeleid

Op verzoek van

Groenlinks (mevrouw

Klazes) wordt gevraagd om

een update van het

minimabeleid

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 23-03-

2017

15-06-

2017

nadere info 06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

0839

66

Harrmonisatie 

kinderopvang en

peuterspeelzalen

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 09-02-

2017

08-06-

2017

De datum schuift één

commissievergaderin

g op in verband met

de planning van de

ontmoeting van de

raad en de

peuterspeelzalen op

24 mei 2017

06-07-

2017

Ter 

advisering

2016

5137

01

Toezegging 

toegankelijkheid 

Leerplein voor jeugdige

werklozen

Op een vraag van

mevrouw Sterenberg (VVD)

of jongeren bij het leerplein

terecht kunnen en of dat

herkenbaar is, zegt de

wethouder Langenacker

dat zij daarnaar zal kijken. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 03-11-

2016

06-07-

2017

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

1327

09

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. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 09-03-

2017

24-05-

2017

Discussie wordt

meegenomen in Right

to Challenge (= BAZ

2016/582870)

06-07-

2017

Ter 

bespreking
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

1772

67

Motie 12.6 Haarlem

gezonder Gebruik

innovaties uit de

wetenschap

Verzoekt het College om:

maatregelen gebaseerd op

nudging, priming en

mobility mentoring uit te

werken en onderdeel te

maken van de lokale

gezondheidsnota. 

transparant te zijn over de

manier waarop de

gemeente deze

beïnvloeding vormgeeft. 

Moties Gemeenteraad 1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JL 06-04-

2017

06-07-

2017

06-07-

2017

2016

5506

56

Toezegging verschillen

verzuimprotocol

Wethouder Snoek is

bereid om te kijken of er

verschillen bestaan tussen

de verzuimprotocollen van

scholen en of dat

aanleiding kan zijn om in

gesprek te gaan over de

handhaving van de

protocollen ,

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 24-11-

2016

08-06-

2017

Nader overleg met

schoolbesturen in de

regio zal begin juni

plaatsvinden.

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

2002

23

Toezegging voortgang

ervaringsdeskundigenopl

eiding

Wethouder Langenacker

zegt, op verzoek van

mevrouw Van Ketel (SP),

toe voor de zomer met een

brief te komen waarin een

terugkoppeling van het

afgelopen jaar wordt

gegeven inzake de

ervaringsdeskundigenoplei

ding. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JL 20-04-

2017

06-07-

2017

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

1663

41

Toezegging reactie SER

advies opgroeien zonder

armoede

Wethouder Langenacker

zegt toe, op verzoek van

mevrouw Van Ketel (SP),

met een reactie te komen

op het advies "Opgroeien

zonder armoede" van de

SER.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 30-03-

2017

08-06-

2017

De planning van de

toezegging loopt

gelijk met de nota

bestrijden van

armoede onder

kinderen in natura.

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5954

61

Motie 12.1

Gemeenschappelijke 

Regeling Schoolverzuim

& Voortijdig

Schoolverlaten

Draagt het college op: 1.

Binnen het bestuur van de

GR Schoolverzuim vast te

laten leggen dat bij de

eerst volgende wijziging

van de verordening bij

Artikel 15 wordt

toegevoegd: 'Een lid van

het gemeenschappelijk

orgaanthinformeert het

college van de

deelnemende gemeente

dat hem heeft

aangewezen, proactief als

daartoe aanleiding is.' 2. In

het verslag van de GR

Schoolverzuim vast te laten

leggen dat tot de feitelijke

wijziging van de

verordening, hierop

vooruitlopend als zodanig

gewerkt wordt; 

Moties Gemeenteraad 1.1 Onderwijs en

sport

MSN 15-12-

2016

02-03-

2017

Op 8 juni vindt er een

GR bestuursoverleg

plaats, daarna kan de

toezegging worden

afgedaan.

06-07-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5382

42

Motie 14.2 Routekaart

weg naar werk; 023werkt

;; Verzoekt het College Bij

het uitvoeringsprogramma

Koersdocument: 1.

Werkzoekenden structureel

en actueel inzicht te geven

in de kansen in de wijk en

in de regio om het vinden

van werk te versnellen.

Deze 'routekaart weg naar

werk' breed beschikbaar te

maken o.a. via de

gemeente, de wijkteams en

de loketten Haarlem. 2. De

mogelijkheden en kosten

van de app ' 023werkt ' te

verkennen als digitale

invulling van de 'rou-tekaart

weg naar werk' en de raad

daarover te informeren.

En gaat 

Moties Gemeenteraad 3.2 Inkomen JL 17-11-

2016

13-04-

2017

Beantwoording motie

vraagt om meer

onderzoek naar

mogelijkheden voor

een digitale

'routekaart weg naar

werk''.

06-07-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5954

91

Motie 16.8

Daklozenopvang voor

iedereen III

Verzoekt het college: te

onderzoeken voor welke

categorie daklozen

eventuele extra

slaapplekken het hardst

nodig zijn; hiervan een

kostenraming voor te

leggen aan de

gemeenteraad voor de

kadernota 2017. 

Moties Gemeenteraad 2.2 Opvang en

beschermd wonen

JB 15-12-

2016

02-02-

2017

De instroom van de

voorzieningen blijft

onverminderd hoog

en weinig capaciteit

blijft onbenut. In de

Kadernota worden

nieuwe berekeningen

aan de gemeente

voorgelegd. Ter

afdoening van deze

Motie is een

wethoudersbrief in

voorbereiding.

06-07-

2017

2016

3242

56

Motie 2 Voor een

Haarlem dat werkt!

Draagt het college op Te

onderzoeken wat het

voeren van twee

gesprekken per jaar voor

gevolgen heeft voor de

omvang en kwaliteit van de

formatie en voor het daarbij

noodzakelijk 

instrumentarium zoals

scholing; -Daarvan verslag

te doen aan de raad zodat

deze een politieke keuze

kan maken; -De kosten van

het onderzoek te betalen

uit de reserve WWB 

Moties Gemeenteraad 3.2 Inkomen JL 30-06-

2016

24-11-

2016

Aanpassing van de

planning omdat de

commissie het

college om een

nadere toelichting

heeft gevraagd in de

vergadering van 30

maart.

06-07-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5131

18

Toezegging bij evaluatie

uitvoeringsprogramma 

Participeren naar

vermogen

Wethouder Langenacker

zegt toe in de volgende

rapportage ervoor zorg te

dragen dat er een

toelichting op de

kostenposten wordt

gegeven. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 03-11-

2016

02-02-

2017

06-07-

2017

Ter 

bespreking

2016

2322

53

Pilot leningen

afgestudeerden

Wethouder geeft aan de

commissie te melden wat

er naar aanleiding van een

pilot om vanuit het

participatiebudget leningen

op te pakken als

afgestudeerden niet naar

het mbo kunnen gaan. Dit

naar aanleiding van de

opmerking van D66

(mevrouw Dekker) dat

leerlingen na de

praktijkschool vaak niet de

juiste dagbesteding krijgen

en in februari hierover een

aantal adviezen is

gegeven. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JL 12-05-

2016

08-09-

2016

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5397

21

Motie 35 Haarlem

dementievriendelijk

Verzoekt het college: In

nauwe samenspraak met

Alzheimer Nederland

afdeling Zuid-

Kennemerland, 

zorgverzekeraars en

andere stakeholders zoals

huisartsen, 

wijkverpleegkundigen en

casemanagers dementie

de regierol te nemen bij

een op te zetten lokaal

netwerk Dementie

Vriendelijke Gemeente in

2017; Medewerkers met

klantcontacten, 

collegeleden en

wijkagenten te laten

scholen in het omgaan met

mensen met dementie;

Het thema dementie te

agenderen bij

maatschappelijke 

organisaties en

verenigingen bijvoorbeeld

via het subsidiebeleid en bij 

ondernemers 

Moties Gemeenteraad 2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 10-11-

2016

23-03-

2017

Een eerste uitwerking

van de motie is in de

staf welzijn van 24

april besproken.

Wethouder Jur Botter

heeft gevraagd om de

uitwerking aan te

passen. Het verzoek

is om de landelijk

beschreven punten,

om te komen tot een

dementie vriendelijke

gemeente, in de

uitwerking van de

motie te verwerken.

06-07-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

2419

33

Toezegging Verbetering

vrouwenopvang

Wethouder Botter zegt toe

dat de commissie binnen

14 dagen een brief krijgt,

waarin een aantal punten

terugkomt die verwerkt

zullen in de

verwervingsstrategie 

(subsidierelatie) om ervoor

te zorgen dat signalering

en informatievoorziening

goed geborgd zijn.   

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.2 Opvang en

beschermd wonen

JB 18-05-

2017

01-06-

2017

N.a.v. Raadsmarkt en

voorstellen 

verbetering 

Vrouwenopvang 

wordt daar verkregen

input verwerkt in de

subsidieuitvraag. Het

samenstellen van de

volledige uitvraag

vergt meer tijd.

06-07-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

0729

96

Toezegging bij

hercontractering SRO:

concurrentie SRO /

zwemverenigingen 

bekijken

;; In commissie Bestuur

zegt wethouder Van Spijk

toe in overleg met

wethouder Snoek te kijken

naar de kwestie van

concurrentie tussen SRO

en de zwemverenigingen. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 02-02-

2017

23-03-

2017

In de raadscommissie

vergadering van 2

februari jl. heeft

wethouder Van Spijk

toegezegd binnen

drie maanden te

kunnen rapporteren

over afstemming van

zwemlessen door

SRO en de

zwemverenigingen.  

Er volgt nog een

klankbordgroep met

de zwemverenigingen

waarin dit onderwerp

verder wordt

besproken. 

Verwachting is de

commissie 

Samenleving uiterlijk

6 juli te informeren

over de uitkomst van

de gesprekken met

SRO en de

zwemverenigingen.

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

1390

00

Toezegging wethouder

Botter te komen met

voorstel financiering

Burenhulp rest periode

2017

Motie Burenhulp een

handje helpen De motie

ingediend door de fractie

SP wordt ingetrokken.

Wethouder Botter is bereid

in contact te treden met

Burenhulp over de

financiering van het project

in de periode tot de

Kadernota vanuit andere

eigen middelen van

Burenhulp en zegt toe te

komen met een voorstel in

Berap/Kadernota voor

financiering van de in de

motie gevraagde € 30.000,--

voor de rest van 2017 

Toezeggingen Gemeenteraad 1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JB 16-03-

2017

06-07-

2017

06-07-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

1200

46

Toezegging 

beantwoording vragen

over slapende

zelforganisaties

Uit de schriftelijke

beantwoording blijkt dat er

vijf zelforganisaties zijn die

een slapend bestaan lijken

te leiden. De heer El Aichi

(CDA) vraagt of de

wethouder onderzocht

heeft waarom deze

organisaties niet actief

zijn? En waarom is er met

deze slapende organisaties

niet gesproken over de

effecten van

bezuinigingen? Wethouder

Botter zal dat voor de heer

El Aichi uitzoeken.  

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JB 02-03-

2017

18-05-

2017

Kost meer tijd om dit

uit te zoeken.

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2015

1368

17

Motie 11.3 Gelijke

behandeling in de sport

Motie 11.3 verzoekt het

college om de doelstelling

voor deze periode bij te

stellen naar 198

sportverenigingen (90%)

die de verklaring in 2019

ondertekend moeten

hebben; een belonings-

/sanctiesysteem te

ontwikkelen dat

verenigingen stimuleert te

ondertekenen en een

actieve bijdrage te leveren

om het doel 'gelijke

behandeling in de sport'te

behalen

Moties Gemeenteraad 1.1 Onderwijs en

sport

MSN 02-04-

2015

28-05-

2015

De stand van zaken

ondertekening 

verklaring gelijke

behandeling wordt in

de Evaluatie Agenda

voor de Sport

meegenomen.

06-07-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

1200

42

Toezegging onderzoek

verhouding uitgaven voor 

huur/personeel t.o.v.

activiteiten

Diverse fracties merken op

dat kleine (zelf)organisaties

verhoudingsgewijs veel

geld betalen aan huur en

zodoende weinig

overhouden voor hun

activiteiten. Mw. Klazes

vraagt hoe groot de

flexibele schil is.

Wethouder Botter wil best

een keer bekijken wat de

verhouding is van wat in

gebouwen en personeel

wordt gestoken, afgezet

tegen wat er dan nog

overblijft voor activiteiten.  

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JB 02-03-

2017

18-05-

2017

afhankelijk van

informatie derden

13-07-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

0729

88

Toezegging bij

hercontractering SRO:

afspraken over inhoud

jaarverslagen SRO

;; In commissie Bestuur

zegt wethouder Van Spijk

toe dat er goede afspraken

gemaakt gaan worden over

de toekomst, evaluaties en

jaarrapportages in de

jaarverslagen van SRO. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 02-02-

2017

23-03-

2017

Afspraken over de

evaluaties en

jaarrapportages 

worden gemaakt en

vormen een

onderdeel van de

nieuwe 

raamoverenkomst.

14-09-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

2499

60

Motie 20.6 Zeg maar dag

tegen daklozen

Verzoekt het college: Te

onderzoeken hoeveel

daklozen in Haarlem

zelfstandig willen en

kunnen wonen Te

onderzoeken hoeveel

daklozen bij wijze van pilot

bereid zijn samen in een

groep in een eigen woning

te gaan wonen Een

onderzoek te starten

waarbij gekeken wordt of

een pilot naar alternatieve

vormen van samenwonen

in welke vorm zou kunnen

werken en hierbij rekening

te houden met: o

Mogelijkheden om

leegstand te benutten of

kantoorgebouwen te

transformeren o Eventuele

belemmeringen, zoals de

kostendelersnorm o

zelfbeheer in die woningen

met ondersteuning

http://eropaf-zelfbeheer.nl/ 

Moties Gemeenteraad 2.2 Opvang en

beschermd wonen

JB 26-05-

2016

29-09-

2016

15/3 Uit bestuurlijk

overleg is naar voren

gekomen dat het

beoogde huis

hiervoor niet gebruikt

kan worden. Met de

woningcorporaties 

moet gekeken

worden naar een

passend huis voor dit

project. 16/2

Uitkomsten v an

Bestuurlijk Overleg

(16/2) moeten nog

verwerkt worden. -----

Er wordt een

projectplanning 

opgezet om de juiste

clienten met de juiste

huisvesting te

matchen. 17-1-2017

Met een ketenpartner

wordt besproken of

binnen hun

voorzieningen dit

project te realiseren

is. Komende weken

worden hierover

afrondende 

gesprekken gevoerd.

14-09-

2017

30



Actielijst commissie Samenleving  t.b.v. vergadering 15 juni 2017

zaak
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ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

1964

50

RKC aanbeveling

onderzoek 

schulddienstverlening - 

Evaluatie 

schuldhulpverlening

;; De raad draagt het

college op om opnieuw te

valideren wat het politieke

draagvlak is en de

acceptabele lange-termijn

effecten voor de huidige

toegangscriteria en dit mee

te nemen in de evaluatie

schuldhulpverlening die is

gepland voor 2015.  

RKC 

aanbeveling

Rekenkamercommiss

ie

3.3 Minima JL 29-10-

2015

07-07-

2016

De raad zal

geinformeerd worden

over de evaluatie van

het oude beleid en de

lessen die zijn

geleerd.

14-09-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

5506

58

Toezegging overleg

samenwerkingsverband 

vroegsignalering

Wethouder Snoek zegt toe

in overleg te gaan met het

samenwerkingsverband 

over verschillen tussen

scholen en wijken

onderling op het gebied

van vroegsignalering. Op

basis daarvan kijkt hij of er

aanleiding is om daarop te

acteren en welke

mogelijkheden de

gemeente heeft.  

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 24-11-

2016

08-06-

2017

Op 19 juni een

overleg gepland staat

met de directeuren

van het

samenwerkingsverba

nd passend onderwijs

(zowel PO als VO)

over de

ondersteuningsplann

en Passend

Onderwijs. Hier zal

het onderwerp

'verschillen tussen

scholen en wijken

onderling op het

gebied van

vroegsignalering' 

geagendeerd worden.

14-09-

2017

Ter 

kennisnam

e
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ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5382

56

Motie 14.3 Trek alsnog

motie 5BIS vd SP over

de stsreep; Perspectief

voor werklozen.....

Geeft het college de

opdracht Een voorstel uit te

werken, waarbij, zo

mogelijk 50, indien het

budget toereikend is meer

mensen, die in de bijstand

zitten, voor een bepaalde

periode, liefst 2 jaar, op

basis van vrijwilligheid, aan

werk worden geholpen; De

vormgeving en uitvoering

van het plan, (mede)

gebaseerd op het advies

van het college bij motie

5bis bij de

begrotingsbehandeling 

uiterlijk in maart 2017 voor

te leggen aan de

raadscommissie 

Samenleving; De raad

alsdan een

dekkingsvoorstel voor te

leggen met een maximum

van   1 miljoen euro 

Moties Gemeenteraad 3.1 Werk JL 17-11-

2016

23-03-

2017

De uitwerking van het

voorstel vergt meer

tijd i.v.m. afstemming

met partijen.

14-09-

2017
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num
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onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

3339

21

Motie 20 Vol aan de bak

voor meer

werkgelegenheid in

Haarlem

;;-108 Draagt het College

op om: tot een zodanige

werkverdeling te komen dat

onze nieuwe burgemeester

een nadrukkelijke rol heeft,

waarbij haar/zijn

ambassadeurswaarde voor

Haarlem mede ingezet

wordt om werkgelegenheid

naar onze stad te halen;

Daagt het college uit om

alles uit de kast te halen

om de groei van de

werkgelegenheid te

bevorderen 

Moties Gemeenteraad 3.1 Werk JL 30-06-

2016

24-11-

2016

Bij de

begrotingsbehandelin

g november 2016

heeft wethouder

Langenacker 

toegezegd in het

voorjaar van 2017 te

komen met een

actieplan ter

stimulering van de

werkgelegenheid 6/3

Tbv de kadernota

2017 zijn extra

middelen 

aangevraagd tbv fte

acquisitie/leegstands

bestrijding

20-09-

2017

2016

3347

35

Motie 31 'anoniem

solliciteren'

Verzoekt het college Nog

dit jaar een substantiële

proef te starten met

anoniem solliciteren voor

gemeentelijke vacatures;

Grote Haarlemse

werkgevers, 

uitzendbureaus en

bedrijven waar de

gemeente zaken mee doet

actief te stimuleren om ook

deel te nemen aan een

proef met anoniem

solliciteren; 

Moties Gemeenteraad 3.1 Werk JVS 30-06-

2016

27-10-

2016

De pilot loopt tot en

met 15 mei 2017.

Vervolgens zal de

evaluatie plaats

vinden. Vanwege de

zeer 

arbeidsintensieve 

verwerking van de

gegevens van de

sollicitanten en de

hoeveelheid 

vacatures, neemt de

evaluatie enige tijd in

beslag. Er zijn geen

tussentijdse 

bevindingen te

melden.

05-10-

2017
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reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

3505

96

Toezegging wethouder

Langenacker samen met

MKB te kijken naar

mogelijkheden  

revolverend 

werkgelegenheidsfonds

Toezegging wethouder

Langenacker nav motie 18

Bis Door Prohef naar een

revolverend 

werkgelegenheidsfonds 

(ingetrokken) om samen

met het MKB nog eens

gaan kijken wat een

effectief middel zou kunnen

zijn of wat er op dit moment

ontbreekt om met name

mensen in de

Participatiewet, WSW en

Wajong een plek te geven

bij werkgevers 

Toezeggingen Gemeenteraad 3.1 Werk JL 30-06-

2016

12-01-

2017

Een eerste gesprek

heeft plaatsgevonden

met MKB. Hierin is

afgesproken dat MKB

het voortouw neemt

bij dit initiatief en

contact opneemt met

een aantal partijen,

waaronder een

fiscalist.

05-10-

2017

2017

1888

50

Toezegging 

Statushouders 

gesubsidieerde 

instellingen

Wethouder Langenacker

zegt, op verzoek van

mevrouw Klazes

(Groenlinks), toe met een

notite te komen waar zij

voorstelt hoe

gesubsidieerde instellingen

meer kunnen betekenen

voor statushouders in het

bieden van werk.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JL 13-04-

2017

06-07-

2017

Onderwerp wordt

meegenomen in een

bredere rapportage

over het sociaal

programma 

statushouders

05-10-

2017

Ter 

kennisnam

e
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num
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ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

4531

38

Sociaal programma

statushouders

Wethouder zegt toe de

doorlopende leerlijn zoals

in de voortgangsrapportage

is omschreven te

monitoren. Wethouder zegt

ook toe de mogelijkheden

van cliënten mee te nemen

bij het aanbieden van

trajecten.   

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.2 Opvang en

beschermd wonen

JL 29-09-

2016

19-10-

2017

19-10-

2017

Ter 

kennisnam

e

2015

2258

58

Koersdocument Werk en

Inkomen

Wethouder Langenacker

neemt het voorstel over om

in 2017 met elkaar de

stand van zaken te

bespreken aan de hand

van een tussenevaluatie

van het Strategisch Plan. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 04-06-

2015

30-06-

2017

02-11-

2017

Ter 

bespreking

2017

1750

07

Advies PGB-beleid Op verzoek van de

commissie Samenleving

wordt het advies inzake het

PGB-beleid ter bespreking

aan hen aangeboden 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbescherming 

en 

jeugdreclassering

MSN 12-01-

2017

02-11-

2017

02-11-

2017

Ter 

bespreking

2016

5506

60

Toezegging resultaten

werkgroep LEA

Wethouder Snoek zegt toe

de commissie op de hoogte 

te stellen van de resultaten

van de werkgroep LEA. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 24-11-

2016

06-07-

2017

Onderzoek naar

verschillende vormen

van het educatief

partnerschap op

school is gestart. Dit

vraagt meer tijd.

30-11-

2017

Ter 

kennisnam

e
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num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2015

0464

97

Plan van aanpak

integratie veilig thuis

Wethouder Snoek zegt toe

in het najaar de commissie

te informeren over het plan

van aanpak integratie

crisisdiensten in het kader

van veilig thuis. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbescherming 

en 

jeugdreclassering

MSN 29-01-

2015

08-10-

2015

Het Plan van aanpak

zoals opgeleverd

door Veilig Thuis

Kennemerland 

overschrijdt het

budget dermate dat

er een nieuw Plan

van Aanpak zal

moeten worden

opgesteld. Mogelijk

zal er gekeken

moeten worden naar

Provinciale 

samenwerking i.v.m.

de betaalbaarheid

van een integrale

Crisisdienst. In

gezamenlijk overleg

tussen regio

gemeenten en

diverse aanbieders

wordt er gewerkt aan

een nieuw voorstel

omdat eerdere

voorstellen niet tot

overeenstemming 

hebben geleid.

14-12-

2017

Ter 

kennisnam

e
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

0972

19

Toezegging wethouder

Van Spijk over

vrouwenopvang in De

Koepel

Wethouder VAn Spijk zegt

toe zich in te zetten voor en

de mogelijkheden te

onderzoeken voor een

vrouwenopvang in De

Koepel (nav motie 15.3

Vrouwenopvang in De

Koepel)

Toezeggingen Gemeenteraad 2.2 Opvang en

beschermd wonen

JVS 16-02-

2017

15-12-

2017

15-12-

2017

2017

2002

14

Toezegging Cliënt

Cadeau

Wethouder Langenacker

zegt, op verzoek van de

heer Garretsen (SP), toe

de commisse te informeren

of Haarlem mee gaat doen

aan de actie Cliënt Cadeau

van de Tweede Kamer.  

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JL 20-04-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

1888

68

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

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.2 Opvang en

beschermd wonen

JB 13-04-

2017
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num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

2528

37

Toezegging nagaan

opleidingsniveau aanpak

jeugdwerkloosheid

Wethouder Snoek zegt

toe, op verzoek van

mevrouw Huysse, om na te

gaan wat het

opleidingsniveau is van de

jongeren die mogen

meehelpen met de aanpak

van de jeugdwerkloosheid.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.1 Werk MSN 24-05-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

4841

80

Motie 11.2

Voorzie(ningen) in de

Toekomst

;; Draagt het college op

om: -voor de Kadernota

2017 te inventariseren

welke voorzieningen op het

gebied van

schoolgebouwen, sport,

spelen, cultuur en

verenigingsleven er de

komende 10 jaar nodig zijn

om Haarlemse kinderen en

jong volwassenen zich te

ontwikkelen; -daarbij te

onderzoeken welke

financiële investeringen en

ruimtelijke reserveringen dit

vraagt;-567 bij deze

inventarisatie een

bandbreedte te hanteren

op basis van

demografische scenario's .  

Moties Gemeenteraad 1.1 Onderwijs en

sport

MSN 13-10-

2016
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num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

2527

75

Toezegging informatie

over Skaeve Huse

Wethouder Botter zegt

toe, op verzoek van

mevrouw Sterenberg

(VVD), de commissie te

informen over het voorstel

voor de invulling van

Skaeve Huse. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 24-05-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

1663

54

Toezegging 

inloopspreekuur 

Ringvaart

Wethouder Langenacker

zegt toe, op verzoek van de 

heer El Aichi (CDA), na te

gaan of het klopt dat het

inloopspreekuur in de

Ringvaart plaatsvindt op de

gang en als dit het geval is

dit elders kan plaatsvinden

in verband met de privacy

van personen.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JL 30-03-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

1240

67

Toezegging aanpassing

termijnen in

subsidieverordening voor

incidentele activiteiten

De heer Azannay (GL)

verzoekt om aanpassing

van de termijnen in de

subsidieverordening voor

zgn. incidentele activiteiten,

zodat zelforganisaties niet

een half jaar hoeven te

wachten op de evt.

toekenning. Wethouder

Botter  zegt dit toe.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 02-03-

2017

Ter 

kennisnam

e
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num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspronk

elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2017

2527

62

Toezegging 

zwerfjongeren

Wethouder Botter zegt

toe, op verzoek van de

heer Azannay (Groenlinks),

om na te gaan wat de

stand van zaken is met

betrekking tot

zwerfjongeren

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 24-05-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

2420

57

Toezegging verbeterplan

van het Kinder & Jeugd

Traumacentrum (KJTC)

De wethouder zegt toe de

punten uit het verbeterplan

van het Kinder & Jeugd

Traumacentrum (KJTC)

met de commissie te delen. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbescherming 

en 

jeugdreclassering

MSN 18-05-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

2528

04

Toezegging resultaten

onderzoek NJI

Wethouder Snoek zegt

toe, op verzoek van de

heer Smit (OPH), de

commissie te informeren

over de resultaten van het

onderzoek van NJI. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

MSN 24-05-

2017

Ter 

kennisnam

e

2017

2527

44

Toezegging informeren

voortgang Haarlem

Project

Wethouder Botter zegt toe

de commissie te

informeren over de

voortgang van Haarlem

project voordat de

kandidaten worden

geselecteerd.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 24-05-

2017

Ter 

kennisnam

e

40


