
 

 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 23 maart 2017 

 Aantal bezoekers: 8 

 Aantal sprekers: 2 

 

 

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.  Beschikbaar stellen kredieten vervangingsinvesteringen uit Investeringsplan Sport voor 

het jaar 2017 

Cie Samenleving 23-3-2017: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raadsvergadering van 30 maart 2017 

(2016/592316) 

   Toezeggingen - Toezegging Vergelijkingsmatrix Sport en Gemeenten 
Wethouder Snoek zegt toe de commissie de vergelijkingsmatrix van Vereniging Sport en 

Gemeenten (VSG) op 14 april 2017te doen toekomen. Verder zegt hij toe het collegebesluit 

ter bespreking aan de commissie voor te leggen. 

(2017/154216) 

6.  Actuele status geheime stukken 

Cie Samenleving 23-3-2017: de commissie gaat akkoord met het opheffen van de 

geheimhouding op de verslagen van de besloten vergaderingen van 17 en 24 maart 

2016. 

(2017/88038) 

 

7.  Pauze 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Vaststellen beleid Cliëntondersteuning in het sociaal domein  

Cie Samenleving 23-3-2017: behandeld, de toezeggingen zijn hiermee afgedaan.  

(2016/539632) 

8.1   Toezeggingen - Onafhankelijke cliëntondersteuning 

(2016/471790) 

Cie Samenleving 23-3-2017: afgedaan 

(2016/471790) 

8.2   Toezeggingen - Kennissessie 

(2016/471812) 

Cie Samenleving 23-3-2017: afgedaan 

(2016/471812) 

8.3 Ongevraagd advies Clientondersteuning 

Cie Samenleving 23-3-2017: behandeld  
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9.  Rondvraag 

   Toezeggingen - Toezegging toegang ontzegd daklozenopvang 
Wethouder Langenacker zegt toe, op verzoek van Trots (de heer Van den Raadt), na te gaan 

wat er gebeurt als iemand de toegang wordt ontzegd bij de daklozenopvang. Worden deze 

mensen doorverwezen naar een andere opvang of worden zij gedwongen om op straat te 

slapen? 

(2017/154323) 

10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Verbetering aanpak mensen met verward gedrag  

Cie Samenleving 23-3-2017: op verzoek van de commissie agenderen (PvdA) 

(2017/85459) 

1.1.1   Aanbieding rapportage Ontwarring in Kennemerland 

1.2 Overdracht schoolgebouw Nicolaas van der Laanstraat 25 van stichting Kolom 

naar gemeente. 

Cie Samenleving 23-3-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/527816) 

2 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 
2.1   brief d.d. 13 maart 2017 van Joyce Langenacker aan cie Samenleving over 

communicatie Minimabeleid: twee jaar verder!  

   Toezeggingen - Toezegging update minimabeleid 
Op verzoek van Groenlinks (mevrouw Klazes) wordt gevraagd om een update van 

het minimabeleid 

(2017/154455) 

2.2 Motie 2 Meer jongeren helpen, minder formulieren invullen 

 (2016/525781) 

Cie Samenleving 23-3-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/525781) 

2.3 Voorstel ter verbetering vrouwenopvang 

Cie Samenleving 23-3-2017: op verzoek van de commissie agenderen (SP, 

vergadering 23 maart 2017). Doel van de bespreking is met elkaar te bespreken of 

en in hoeverre  is voldaan aan alle zaken die beloofd zijn in de commissie.  

(2017/30038) 

2.3.1   Brief aan commissie Samenleving d.d. 28 februari 2017 inzake verbetering 

vrouwenopvang 

3 Ingekomen stukken 
3.1   Advies motie Vinger aan de pols 

Cie Samenleving 23-3-2017: agenderen voor een volgende vergadering (OPH 

vergadering 23 maart 2017) 

(2017/48387) 
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3.2   Vertrouwenswerk in Kennemerland jaarrapportage 2016 (Haarlem) 

Cie Samenleving 23-3-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/95992) 
 

 

 

 
 
 


