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elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

0331

19

Evaluatie poortmodel Wethouder Langenacker

zegt toe in 2 maanden aan

de commissie ter

bespreking een

effectmeting en een

evaluatie van de

ervaringen met het

poortmodel te doen

toekomen.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 14-01-

2016

01-04-

2016

Er wordt een

koppeling gemaakt

met het KTO en

customer journey. Cie

Samenleving 3

november 2016: op

verzoek van de

commissie betrekken

bij de behandeling

van het

uitvoeringsprogramm

a Koersdocument

24-11-

2016

Ter 

bespreking

2016

1829

05

Initiatiefvoorstel  

Toegankelijke stad voor

iedereen

;; Initiatiefnemer wil dat

toegankelijkheid in

Haarlem de norm wordt.

Een gehandicapte moet er

van uit kunnen gaan dat de

openbare ruimte en elk

publiek gebouw met een

rolstoel bereikbaar en

toegankelijk is. Assistentie

van anderen zou niet nodig

moeten zijn. 

Initiatief 

voorstellen

Gemeenteraad 2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 14-04-

2016

22-12-

2016

Het initiatiefvoorstel

raakt veel disciplines

binnen de gemeente.

Het heeft veel tijd

gekost om die in te

winnen en vervolgens

op elkaar af te

stemmen. Dit is de

reden voor de uitloop

van de gestelde

termijn.

13-04-

2017

Ter 

advisering
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaan programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um
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ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2015

4956

82

bereikbaarheid 

voorzieningen doelgroep

18-23

Op verzoek van PvdA

(mevrouw Ramsodit) zegt

wethouder Snoek toe

inzicht te geven in de

bereikbaarheid van

voorzieningen voor bro

doelgroep van 18 tot 23

jaar. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbescherming 

en 

jeugdreclassering

MSN 19-11-

2015

23-06-

2016

De informatie om het

onderzoek naar

bereikbaarheid van

voorzieningen voor 18-

23 jarigen vraagt

meer tijd.

18-05-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

5135

87

Toezegging vergoeding

kinderopvang bij sociaal

of medische indicatie

Wethouder Langenacker

zegt toe met het college te

spreken over hoe of de

vergoeding op een andere

manier structureel kan

worden opgelost. Zij komt

terug met een voorstel.

Voor de specifieke casus

die tijdens de vergadering

aan de orde is geweest zal

zij zoeken naar een

oplossing op korte termijn. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 03-11-

2016

23-03-

2017

In afwachting van

advies 

Participatieraad.

18-05-

2017

Ter 

bespreking

2016

1787

48

Tweede inspectierapport

Veilig Thuis en interne

auditrapport

Jaaragenda Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbescherming 

en 

jeugdreclassering

MSN 07-04-

2016

08-09-

2016

In januari 2017 zal de

tweede inspectie

ronde van Veilig

Thuis Kennemerland

plaatsvinden. Het is

nog onbekend

wanneer het rapport

wordt opgeleverd.

24-05-

2017

Ter 

bespreking
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2016

5840

61

Strategisch 

Huisvestingsplan 

Onderwijs

In de verordening is

opgenomen dat de raad

het Strategisch

Huisvestingsplan 

Onderwijs (SHO) vaststelt.

Het SHO wordt vastgesteld

om op planmatige wijze te

komen tot een adequaat

niveau van

huisvestingsvoorzieningen 

voor het onderwijs.

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 15-12-

2016

02-03-

2017

Verwerken informatie

duurt langer dan

verwacht.

08-06-

2017

Ter 

bespreking

2016

5828

79

VP Begroting GO

Schoolverzuim en

Voortijdig schoolverlaten

(Leerplein) 2018

;; De ontwerpbegroting

wordt toegezonden aan de

raden van de deelnemende

gemeenten. De raden

worden in de gelegenheid

gesteld hun gevoelens

kenbaar te maken over de

ontwerpbegroting. Het

college bereidt het

raadsstuk met de

conceptzienswijze raad

voor. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 15-12-

2016

13-04-

2017

In verband met de

besluitvorming door

het GR bestuur in

april, kan de

behandeling in de

commissie niet eerder

plaatsvinden dan 8

juni.

08-06-

2017

Ter 

advisering

2016

5844

48

Toekomst sociale

werkvoorziening 

strategie huisvesting

Het college bereidt het

raadsstuk voor met

conceptzienswijze voor. De

raden wordt gevraagd hun

zienswijze naar voren te

brengen.

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 15-12-

2016

08-06-

2017

08-06-

2017

Ter 

advisering
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behandeli
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5620

70

Accommodatiebeleid 

Sport

komt mogelijk in 2016 of

2017

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 17-12-

2015

31-12-

2016

De nota

accomodatiebeleid 

binnen en buitensport

wordt voorafgaand

aan de behandeling

van de kadernota aan

de raadscommissie

voorgelegd.

08-06-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

5844

33

Paswerk Begroting 2018 Het bestuur zendt jaarlijks

vóór 15 april een

ontwerpbegroting, voorzien

van een toelichting, aan de

raden van de deelnemende

gemeenten. De raden

kunnen bij het bestuur vóór

1 juli hun zienswijze over

de ontwerpbegroting naar

voren brengen. Het college

bereidt het raadsstuk met

concept-zienswijze raad

voor.

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 15-12-

2016

13-04-

2017

conceptbegroting 12

april bestuurliijk

overleg besproken,

dan verder in proces

15-06-

2017

Ter 

advisering
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2017

0474

06

Toezegging 

dooromtwikkeling sociale

wijkteams

Wethouder Botter zegt toe

dat hij over 3 maanden met

de commissie in gesprek

wil gaan over de stand van

zaken doorontwikkeling

sociale wijkteams.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JL 19-01-

2017

30-03-

2017

In de commissie

Samenleving d.d. 9

februari heeft

wethouder 

Langenacker 

toegezegd eerst een

raadsinformatiemakrt 

te organiseren met

het CJG en het

Sociaal Wijkteam.

Raadsmarkt staat

gepland op 22 juni

van 17.45 tot 18.45

uur

22-06-

2017

Ter 

bespreking

2017

2002

20

Beleidsplan handhaving

en fraudebestrijding

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.2 Inkomen JL 20-04-

2017

06-07-

2017

06-07-

2017

Ter 

advisering

2016

5259

61

Motie 32: Odensehuis

voor zorgpauze

Haarlemse 

mantelzorgers

De raad verzoekt het

college: De haalbaarheid

van een Odensehuis in

Haarlem te onderzoeken

en uiterlijk bij de Kadernota

de raad hierover te

informeren

Moties Gemeenteraad 2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 10-11-

2016

08-06-

2017

Eind mei vinden de

gesprekken plaats

met de bestuurders

van SHDH, de

Zorgspecialist en de

wethouder.

06-07-

2017

Ter 

bespreking
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elijkePlan

ning
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planning
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planning

soort 

behandeli

ng

2016

5828

70

Right to Challenge Wmo ;; Aan de commissie is

toegezegd dat het college k

o mt met een discussiestuk

over invulling van het Right

to Challenge Wmo in

Haarlem 

(programma/beleidsveld 1

en 2). 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

JB 15-12-

2016

02-03-

2017

Er is nog extra tijd

nodig voor het

ophalen van

relevante informatie

en afstemming met

aanpalende 

ontwikkelingen 

binnen de

organisatie.

06-07-

2017

Ter 

bespreking

2017

1662

04

Toezegging Lokaal

gezondheidsbeleid

Wethouder Botter geeft

aan dat het college de

intentie heeft om voor de

zomer met een aangepaste

lokale nota te komen,

waarin de op- en

aanmerkingen van de

fracties verwerkt zijn. Hij

zal in een aparte notitie

aangeven waarom zaken

niet zijn opgenomen. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.3 Advies en

ondersteuning

JB 30-03-

2017

01-06-

2017

Bespreking van de

nota in de

participatieraad vindt

plaats op dinsdag 6

juni. Daarna moet

mogelijke input nog

verwerkt worden.

06-07-

2017

Ter 

bespreking
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5845

19

Designlab jongeren het college bereidt het

raadsstuk voor inzake

designlab jongeren

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 15-12-

2016

02-03-

2017

Designlab is

onderdeel van het

project 'jongeren en

schulden' en gaaat

mee in die planning.

Er wordt een

informatienota vanuit

SDV opgesteld met

plan van aanpak Pilot

Design Lab,

beantwoording Motie

42 en uitvoering

social impact

challenge voor

jongeren en

schulden. Bepaalde

keuzes hiervoor

moeten nog in MT

voorgelegd worden,

waardoor planning 8

juni niet realistisch is.

06-07-

2017

Ter 

advisering
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planning

soort 

behandeli

ng

2016

5258

15

Motie 42 Jongeren en

schulden

De raad roept het college

op:·{\*·-150 om inzichtelijk

te maken, middels een

onderzoek, hoeveel

jongeren het in Haarlem

betreft;·om tevens

onderzoek te doen naar de

onderliggende factoren van

de geschetste

problematiek;·en op basis

van die informatie de raad

te rapporteren voor de

behandeling van de

Kadernota 2017, dan wel in

samenspraak met

betrokkenen 

(schuldhulpmaatjes, 

jongerenwerk en CJG15+)

te komen met een plan van

aanpak.

Moties Gemeenteraad 3.3 Minima JL 10-11-

2016

08-06-

2017

Er wordt een

informatienota vanuit

SDV opgesteld met

plan van aanpak Pilot

Design Lab,

beantwoording Motie

42 en uitvoering

social impact

challenge voor

jongeren en

schulden. Bepaalde

keuzes hiervoor

moeten nog in MT

voorgelegd worden,

waardoor planning 8

juni niet realistisch is.

06-07-

2017

Ter 

bespreking

2017

2314

16

Benoeming nieuwe

leden Raad van Toezicht

Spaarnesant

Gemeenteraad is bevoegd

om te benoemen

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 17-05-

2017

06-07-

2017

06-07-

2017

Ter 

advisering

8
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code

ontsta

ansdat

um
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elijkePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5828

90

Begroting Spaarnesant

2017

;; De raad is als

toezichthouder van het

openbaar primair onderwijs

bevoegd, om op grond van

de begroting van

Spaarnesant, vast te

stellen dat er voldoende

voorwaarden zijn om

openbaar primair onderwijs

in 2017 te realiseren.

College bereidt voor 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 15-12-

2016

08-06-

2017

Op verzoek van de

griffie vindt

agendering op 6 juli

2017 plaats.

06-07-

2017

Ter 

advisering

2016

5258

04

Motie 1 BIS Blijvend in

gesprek

De raad draagt het college

op:·{\*·-150 het voeren van

gesprekken ook na 2017 te

continueren met iedere

bijstandsgerechtigde die

niet is vrijgesteld van het

zoeken naar werk;·daartoe

uit het begrotingsoverschot

2016 van ruim 5 miljoen

een bedrag van 318.000

euro te bestemmen voor

het voeren van gesprekken

in 2018;·voor het voeren

van de gesprekken in de

jaren na 2018 een

structurele financiële

oplossing te zoeken

Moties Gemeenteraad 3.1 Werk JL 10-11-

2016

02-03-

2017

Aanpassing van de

planning omdat de

commissie het

college om een

nadere toelichting

heeft gevraagd in de

vergadering van 30

maart.

06-07-

2017

Ter 

advisering
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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

2806

65

Evaluatie plan van

aanpak bespreekbaar

maken van

homoseksualiteit in

vluchtelingen- en

migrantenkringen

Wethouder Botter zegt toe

na een jaar een evaluatie

uit te voeren.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JB 09-06-

2016

14-04-

2017

De uitvoering van het

project vergt meer tijd

dan van te voren

voorzien.

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

5845

14

Aanpassing verordening

en beleidsregels re-

integratie

het college bereidt het

raadsstuk voor inzake

aanpassing van de

verordening en

beleidsregels re-intergratie

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 15-12-

2016

08-06-

2017

Stukken zijn in

roulatie, behoeven

echter nog kleine

aanpassingen.

06-07-

2017

Ter 

advisering

10
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code
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ansdat

um

oorspronk
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ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeli

ng

2016

5257

61

Motie 16 bis

Zelforganisaties zijn het

cement tussen de stenen

De raad draagt het college

op:·{\*·-150 zo spoedig

mogelijk met de commissie

Samenleving in gesprek te

gaan over het

type/initiatieven/activiteiten 

dat voor financiering en/of

ondersteuning in

aanmerking komt

(criteria);·uitvoering te

verbinden aan de

uitvoering van de motie

'versneller voor

initiatieven';·voor dekking

waar mogelijk gebruik te

maken van bestaande

middelen (zoals dat voor

de versneller en bestaande

subsidieregelingen) en

mogelijk deels eenmalig

voor 2017 uit de reserve

sociaal domein;·hoogte van

het bedrag en dekking voor

2017 vast te stellen bij de

decemberrapportage·in de

loop van 2017 te bezien of

deze middelen structureel

dienen te worden gemaakt·

Moties Gemeenteraad 2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 10-11-

2016

23-03-

2017

Op maandag 8 mei

heeft een bijeenkomst

met zelforganisaties

plaatsgevonden. De

resultaten daarvan

worden verwerkt in de

conferentie die in juli

zal plaatsvinden. De

motie was onderdeel

van de bespreking

van de

basisinfrastructuur in

de commissie

Samenleving van 9

maart 2017. Deze

bespreking wordt

meegenomen in de

uitwerking van de

motie.

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

2015

1295

41

Evaluatie Agenda voor

de Sport

Wethouder Snoek zegt toe

over 2 jaar een evaluatie

uit te voeren naar de

Agenda voor de Sport

waarin ook wordt

meegenomen de stand van

zaken ondertekening van

de verklaring gelijke

behandeling van LHBT's. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 26-03-

2015

30-03-

2017

Er is meer tijd nodig

om volledige

gegevens te

verkrijgen en te

verwerken.

06-07-

2017

Ter 

bespreking
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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

2016

5259

72

Motie 18: Kansen voor

ieder kind

De raad verzoekt het

college te investeren in: A.

Directer bereiken van de

kinderen die opgroeien in

armoede door: 1. kennis

hierover te vergaderen

middels een structurele

kinderraad 2. scholen, CJG

en Sociaal Wijkteam beter

te benutten 3. Informatie

over de Haarlem Pas ook

te ontsluiten via sociale

media 4. inzet van

ervaringsdeskundigen B.

Directer verstrekken van

(bestaande) voorzieningen

in natura door: 1.

Haarlemse initiatieven te

faciliteren die

voorzieningen in natura

verstrekken 2. te

voorkomen dat de natura

voorzieningen alleen via

intermediaire organisaties

kunnen worden

aangevraagd 3. te

verkennen of de

samenwerking met

partners het mogelijk

maakt om voorzieningen

direct aan jongeren aan te

bieden via een

combinatiepas of

waardebonnen 4. benutten

van de middelen voor

activiteiten in de wijken 

Moties Gemeenteraad 3.3 Minima JL 10-11-

2016

13-04-

2017

Planning loopt gelijk

met het voorstel

'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

5828

85

Begroting OSZG 2017 ;; De raad is als

toezichthouder bevoegd

om vast te stellen dat op

basis van de begroting

2017 de instandhouding

van openbaar onderwijs

gerealiseerd kan worden.

College bereidt voor 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 15-12-

2016

08-06-

2017

Op verzoek van de

griffie vindt

agendering op 6 juli

2017 plaats.

06-07-

2017

Ter 

advisering

2016

5844

43

Paswerk Jaarrekening

2016

Het college stemt in met

de jaarrekening en is

bevoegd om de

jaarrekening door te sturen

aan de raad

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 15-12-

2016

18-05-

2017

De jaarrekening wordt

12 juli aan het

bestuur ter

vaststelling 

voorgelegd. Voor die

tijd ziet het college de

jaarrekening voor

akkoord en wordt

t.k.n. aan de

commissie gestuurd.

06-07-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

5828

81

Begroting Dunamare

2017

;; De raad is als

toezichthouder bevoegd

om vast te stellen dat op

basis van de begroting

2017 de instandhouding

van openbaar onderwijs

gerealiseerd kan worden.

College bereidt voor 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 15-12-

2016

08-06-

2017

Op verzoek van de

griffie vindt

agendering op 6 juli

2017 plaats.

06-07-

2017

Ter 

advisering
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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

5495

06

Uitvoeringsprogramma 

Koersdocument Werk en

Inkomen

In juni 2015 is het

Uitvoeringsprogramma 

Participatiewet Participeren

naar vermogen

vastgesteld. Hierin is

vastgelegd dat in de

periode juni 2015 juni

2016 wordt

geëxperimenteerd met

verschillende instrumenten

uit de Participatiewet om te

zien hoe deze het beste

kunnen worden ingezet en

ten behoeve van welke

doelgroep. Dit moet in juni

2016 resulteren in een

nieuwe 

meerjarenbeleidsplan re-

integratie.

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 17-12-

2015

23-06-

2016

06-07-

2017

Ter 

bespreking

2017

2313

99

Verordening Jeugdhulp

wijzigen

Verordening wordt

aangepast i.v.m. een

onrechtmatigheid in de

verordening

Jaaragenda Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

MSN 17-05-

2017

06-07-

2017

06-07-

2017

Ter 

advisering

2016

5845

11

Bestrijden van armoede

onder kinderen in natura

het college bereidt het

raadsstuk voor inzake

bestrijding van armoe

onder kinderen in natura

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 15-12-

2016

02-02-

2017

In afwachting van

nadere handreiking

vanuit ministerie.

06-07-

2017

Ter 

advisering
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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

5258

90

Motie 30 Project

Haarlem - Geef de

daklozen eigen regie

over hun toekomst

De raad verzoekt het

college: Gezien het succes

van de projecten in Londen

en Amsterdam in 2017 een

proef te doen met

tenminste 5 langdurig

daklozen waarbij ze een

persoonlijk budget krijgen

en zo zelf meer de regie

krijgen over hun re-

integratie (vinden van huis

en opleiding of werk) en

hiervoor budget

beschikbaar te stellen uit

het Regionaal Kompas of

de Reserve Sociaal

Domein

Moties Gemeenteraad 2.2 Opvang en

beschermd wonen

JB 10-11-

2016

14-09-

2017

14-09-

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

2016

5843

66

Beleidsnota Handhaving

Participatiewet

 Raadsvoorstel Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 15-12-

2016

08-06-

2017

In de vergadering van

de commissie

Samenleving is

toegezegd dat er vóór

de zomer een nieuwe

beleidsnota 

Handhaving 

aangeboden wordt.

Doordat gewacht is

op de vaststelling van

het 213 onderzoek

naar fraudebestrijding

bij 

bijstandsuitkeringen 

is de aanlevering van

de Beleidsnota

Handhaving 

Participatiewet 

gepland op 14-09-

2017.

14-09-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

5845

26

Actieplan 

Schulddienstverlening

Het vaststellen en het

uitvoeren van een

Aktieplan 

Schulddienstverlening is

een collegebevoegdheid

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 15-12-

2016

12-01-

2017

Voor de zomer zal de

voortgang van de

acties uit het plan in

een informatienota

worden 

gerapporteerd.

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

5844

89

Rapportage aanpak

jeugdwerkloosheid

Voortgangsrapportage en

resultaten van de

aanpakjeugdwerkeloosheid

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 15-12-

2016

13-04-

2017

De looptijd van de

aanpak 

Jeugdwerkloosheid is

verlengd tot en met

de maan juni 2017. In

verband met

vakantireeces en

eventueel 

nakomende 

betaalverplichtingen 

is de planning verzet

naar 14-09-2017.

14-09-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

5844

67

Klanttevredenheidsonder

zoek SZW 2016

Jaarlijks wordt de

Klantteveredenheid bij

SZW gemeten middels een

onderzoek

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 15-12-

2016

14-09-

2017

14-09-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

5828

40

Ontmoeting 

Schoolbesturen

;; Ontmoeting

Schoolbesturen 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 15-12-

2016

14-09-

2017

In afstemming met

schoolbesturen

21-09-

2017

2016

5844

79

ESF-aanvraag Asiel,

Migratie en

Integratiefonds (AMIF)

het college is bevoegd om

namens de regio de

aanvraag in te dienen. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 15-12-

2016

13-04-

2017

Aanvraag is

ingediend. Na de

zomer volgt bericht of

aanvraag wordt

gehonoreerd.

05-10-

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

5845

20

Schuldhulpverlening 

:Landelijk initiatief

:Goede Gieren

Voorstel ivm landelijke

aanpak schulden:

gemeente koopt schulden

lage inkomens op en

begeleidt de schuldenaars

vanuit de gemeente Het

college bereidt het

raadsstuk voor

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 15-12-

2016

02-03-

2017

In de informatienota

die gemaakt wordt

voor de zomer,

waarin informatie

gegeven wordt over

de projecten binnen

de 

schulddientverlening, 

wordt toelichting

gegeven over het

vervolg op de pilot

Goede Gieren in

2017. In het najaar

2017 volgt voorstel

voor structurele

invulling vanaf 2018.

05-10-

2017

Ter 

advisering

2017

2508

47

Verlagen zorglasten

minima door financiële

bijdrage in collectieve

zorgverzekering 2018

O.b.v. op Prinsjesdag

vastgestelde hoogte

basisverzekering en eigen

risico doet college voorstel

voor financiële bijdrage

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 24-05-

2017

05-10-

2017

05-10-

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

2530

23

programma van eisen

inkoop beschermd

wonen en

maatschappelijke 

opvang 

;; inkoop bw en mo zou

meelopen met inkoopronde

wmo en jeugd (per 1-1-

2018). Deze verwerving is

echter op verzoek van

betrokken partijen met een

half jaar uitgesteld (1-7-

2018) zodat er meer

ontwikkel tijd is voor het

nieuwe model 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

2.2 Opvang en

beschermd wonen

JB 30-05-

2017

02-11-

2017

02-11-

2017

Ter 

bespreking

20
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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

5844

59

Actualisering juridisch

kader Wet

maatschappelijke 

ondersteuning Haarlem

en Zandvoort"

Het aanpassen van

uitvoeringsregels WMO is

een collegebevoegdheid

Jaaragenda Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 15-12-

2016

18-05-

2017

Het complete

instrumentarium 

wordt doorgelicht.

Dus niet alleen de

Uitvoeringsregels 

Wmo, maar ook de

Verordening. Voor de

Verordening is

overigens een

raadsbesluit 

noodzakelijk.  

Hierdoor is veel meer

tijd nodig. Het

Uitvoeringsbesluit en

de uitvoeringsregels

Wmo zijn de

bevoegdheid van het

college van B & W

om vast te stellen.

Deze regels zijn

gepland op 2

november 2017 in de

commissie 

Samenleving. De

verordening is een

raadsbevoegdheid. 

De Verordening Wmo

in gepland op 23

november 2017. Ter

informatie worden

hierbij wel de

Uitvoeringsregels en

het Uitvoeringsbesluit

aangeboden aan de

raad.

02-11-

2017

Ter 

kennisnam

e

21



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

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

5829

03

Jaarverslag OSZG 2016 ;; Vaststellen dat op basis

van het jaarverslag 2016

instandhouding van

openbaar onderwijs is

gerealiseerd. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 15-12-

2016

30-11-

2017

30-11-

2017

Ter 

advisering

2016

5839

91

VP Jaarverslag GO

Schoolverzuim en

Voortijdig 

schoolverlaten( 

Leerplein) 2016

Jaarlijks brengt het college

van B&W in het kader van

de informatieplicht verslag

aan de Raad uit over het

gevoerde beleid t.a.v.

schoolverzuim en voortijdig

schoolverlaten.

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 15-12-

2016

30-11-

2017

30-11-

2017

Ter 

kennisnam

e

2016

5828

94

Jaarverslag Dunamare

2016

;; De raad is als

toezichthouder bevoegd

om vast te stellen dat op

basis van het jaarverslag

2016 instandhouding van

openbaar onderwijs is

gerealiseerd. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 15-12-

2016

30-11-

2017

30-11-

2017

Ter 

advisering

2016

5829

06

Jaarverslag  

Spaarnesant 2016

;; Vaststellen dat op basis

van het jaarverslag 2016

instandhouding van

openbaar onderwijs is

gerealiseerd. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 15-12-

2016

30-11-

2017

30-11-

2017

Ter 

advisering

22
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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

5257

59

Motie 25 Ruim baan voor

EVC

De raad verzoekt het

college om:·{\*·-150 het

aanbieden van een EVC-

traject voor jongeren

zonder startkwalificatie op

MBO niveau twee te

continueren vanaf maart

2017;·het aanbieden van

een EVC-traject uit te

breiden voor de

doelgroepen met een

grotere afstand tot de

arbeidsmarkt, zoals oudere

werkzoekenden en

arbeidsgehandicapten;·de 

kosten hiervan te dekken

uit de reserve WWB;·de

raad te informeren over de

uitstroom-resultaten met en

zonder EVC-traject.

Moties Gemeenteraad 3.1 Werk MSN 10-11-

2016

06-07-

2017

Voordat de B&W nota

met het

uitvoeringsplan EVC

voor alle doelgroepen

met kostenoverzicht

gereed kan worden

gemaakt moet er een

meervoudige 

onderhandse 

aanbestedingsproced

ure worden gevoerd

voor uitvoering van de 

EVC's. Hierbij worden

ook de resultaten van

de tot de zomer

lopende pilot EVC

voor jongeren

meegenomen. Deze

procedure kost de

nodige tijd, zodat het

streven is de nota in

september/oktober 

gereed te hebben en

de uitvoering

ingaande januari

2018 te starten.

30-11-

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

2015

5620

63

Beleidsplan Vroeg en

Voorschoolse Educatie

(VVE)

 Nieuw beleidsplan 2017. Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 17-12-

2015

24-11-

2016

Het Rijk heeft de

landelijke regeling

OAB met de

bijbehorende 

financiële middelen

met een jaar verlengd

tot en met 2017.

Vanaf 2018 is sprake

van een nieuwe OAB-

periode. Het

gemeentelijk 

beleidsplan OAB/VVE

zal in lijn met de

landelijke 

ontwikkelingen met

een jaar worden

uitgesteld en in

december 2017 ter

besluitvorming aan de

raad worden

voorgelegd.

14-12-

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

2016

4525

88

Integratie crisisdiensten

Veilig Thuis

Wethouder Snoek geeft

aan medio mei 2017 met

een voorstel voor de

integratie van de

crisisdienst te zullen

komen. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbescherming 

en 

jeugdreclassering

MSN 29-09-

2016

15-05-

2017

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

2016

5844

53

Cliëntervaringsonderzoe

k WMO 2016

Jaarlijks verplicht

onderzoek 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzienin

gen

JB 15-12-

2016

14-09-

2017

Ieder jaar moet in het

kader van de Wmo

een 

cliëntervaringsonderz

oek uitgevoerd

worden.   Gelet op het 

feit dat het ceo over

2015 laat heeft

plaatsgevonden, 

vanwege een late

landelijke consensus

over de 12

kernvragen, heeft B &

W ook pas laat

kunnen rapporteren

aan de cie.

Samenleving (in

januari 2016 stond de

antwoordbrief aan de

Participatieraad nog

op de agenda van de

cie. Samenleving).

Het onderzoek over

het jaar 2016 zou dus

weer snel volgen op

het -uitgebreide-

onderzoek over 2015.

Het onderzoek over

2015 heeft daarnaast

geleid tot een plan

van aanpak toegang

Wmo en HO, dat

feitelijk eerst nu (1e

kwartaal van 2017)

wordt geeffectueerd

(HO herindicaties) of 

31-12-

2017

Ter 

kennisnam

e
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