
 

Snelle terugkoppeling 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 21 september 2017 

 Aantal bezoekers: 4 

 Aantal sprekers: 7 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

5.  Harmonisatie peuterspeelzalen 

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

2017 

Cie Samenleving 21-9-2017 als hamerstuk met stemverklaring naar raad 28 september 

2017 (komt aangepast raadsvoorstel t.a.v. vaststellen huurprijs door gemeente) 

(2017/63598) 

   brief van Merijn Snoek d.d. 7 september 2017 aan de raad van de gemeente Haarlem 

over aanvulling overgangstermijn raadsvoorstel harmonisatie 

Cie Samenleving 21-9-2017: ter kennisgeving aangenomen  

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Brief van wethouder Snoek aan cie Samenleving d.d. 7 juni 2017 over het 

samenwerkingsverband Jeugd Haarlem: Rapportage 2016, Uitvoeringsplan 2017 en 

Evaluatie Samenwerking 

6.1 brief van Merijn Snoek aan cie Samenleving d.d. 7 juni 2017 over het 

samenwerkingsverband Jeugd Haarlem: Rapportage 2016, UItvoeringsplan 2017 en 

Evaluatie samenwerking 

Cie Samenleving 21-9-2017: behandeld  

 

7.  Evaluatie samenwerkingsverband Jeugd 
Wethouder Snoek meldt dat in het voorjaar 2017 een evaluatie van het 

samenwerkingsverband Jeugd wordt uitgevoerd. 

(2016/267664) 

Cie Samenleving 6-7-2017: op verzoek van D66 agenderen voor een volgende 

vergadering (mensen uit het veld daarbij betrekken) 

Cie Samenleving 21-9-2017 besproken 

(2016/267664) 

   Toezeggingen - Toezegging financiële ondersteuning Triple Threat 
Wethouder Snoek zegt toe een suggestie voor financiële ondersteuning voor Triple Threat 

voor de komende twee jaar in de begroting op te nemen.  
(2017/442206) 

 

 Pauze 
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8.  Vaststellen programma van eisen en nadere criteria voor de gemeentelijke collectieve 

zorgverzekering 2018-2020 

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

vergadering 13 juli 2017) 

Cie Samenleving 21-9-2017: doorschuiven, zodra nieuw collegebesluit er is 

behandelen 

(2017/279647) 

 

9.  Onderzoek naar het PGB beleid en de tarieven voor de jeugdhulp in de gemeente 

Haarlem 

Cie Samenleving 6 juli 2017: bespreken in een volgende vergadering op verzoek van 

OPH 

Cie Samenleving 21 september 2017: besproken 

(2017/215923) 

9.1 Toezeggingen - Advies PGB-beleid 
Op verzoek van de commissie Samenleving wordt het advies inzake het PGB-beleid ter 

bespreking aan hen aangeboden 

(2017/175007) 

Cie Samenleving 21 september 2017 BBV besproken 

(2017/175007) 

9.2 Brief aan cie Samenleving van wethouder Snoek d.d. 19 december inz informeren PGB 

beleid ovv van commissie geagendeerd (OPH, vergadering 12 januari 2017) 

Op verzoek van de commissie geagendeerd (OPH, vergadering 12 januari 2017), 

bespreken zodra uitkomsten onderzoek binnen zijn en deze toevoegen 

Cie Samenleving 21 september 2017: besproken 

(2017/23838) 

9.3 Toezegging analyse terugval pgb's 

Cie Samenleving 18 mei 2017: op verzoek van de commissie (D66) agenderen voor 

een volgende vergadering. Achtergrond van de agendering is dat ook in andere 

gemeenten blijkt dat het aantal aanvragen en toekenningen steeds verder terugloopt, onder 

andere vanwege de hoge administratieve lasten. Bij de behandeling dient ook het onderzoek 

naar het pgb-beleid te worden meegenomen 

Cie Samenleving 21 september 2017: besproken 

(2017/41707) 

 

10.  Bespreken ovv SP uit cie Sl 8 juni: Brief van Merijn Snoek aan cie Samenleving over 

inspectierapport Veilig Thuis met bijlagen  

   Toezeggingen - Toezegging reactie inspectie interne audit 
Wethouder Snoek zal het antwoord van de inspectie op de interne audit inclusief alle 

openbare stukken aan de commissie doen toekomen. 
(2017/442285) 

 

11.  Toezegging wethouder Langenacker nav amendement 15.1-14.8 Taalontwikkeling bij 

de Decemberrapportage de uitvoering op te pakken maar middels andere dekking   

Cie Samenleving 6 juli 2017: Ovv D66 bespreken in een volgende vergadering 

Cie Samenleving 21-9-2017 doorschuiven, zodra brief inzake stand van zaken sociaal 



 

 

 

 

 

 

/  

3 

 

 

programma statushouders 

(2016/595936) 

 

12.  Rondvraag 

13.  Agenda komende commissievergadering(en), actielijst en jaarplanning 

14.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Evaluatie verordening leerlingenvervoer Internationale Taalklas 2016 

Commissie Samenleving 21 september: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/343256) 

 

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

 

2.1 Brief reactie college aan participatieraad Ter kennisname aan cie. Samenleving d.d. 31 

augustus 2017 

Inzake jaarverslag en uitgaven 2016 van de Participatieraad 

2.2 Brief aan cie Samenleving d.d. 6 september 2017 inzake Shelter City 

 2.3 Toezegging informatie inzake voortgangsgesprekken jeugdzorg 

Commissie Samenleving 21 september: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/325706) 

2.4 Toezegging dooromtwikkeling sociale wijkteams 

Commissie Samenleving 21 september: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/47406) 

 

3 Ingekomen stukken 

3.1 Mail E Bell inz Week van de opvoeding 

Commissie Samenleving 21 september: ter kennisgeving aangenomen 

 
 

 

 

 
 
 


