
 

 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 30 maart 2017 

 Aantal bezoekers: 3 

 Aantal sprekers: 0 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie samenleving van 2 en  9 maart, ter 

kennisname verslag Raadsmarkt sociaal domein 9 maart 

Mevrouw Dekker (D66) heeft de volgende tekstvoorstellen ingediend met betrekking tot het 

verslag van 9 maart 2017: 

Pagina 2: 

Mevrouw Dekker (D66) constateert dat wereldwijd mensenrechtenorganisaties onder druk 

staan. Volgens mevrouw Dekker doet Nederland mee aan die onderdrukking elders in de 

wereld door handelsbelangen vóór mensenrechten te stellen en de wet- en regelgeving zodanig 

in te richten dat het mogelijk wordt om al ons dataverkeer te delen met de Amerikaanse 

inlichtingendienst. 

Pagina 5: 

Mevrouw Dekker (D66) is namens haar fractie van mening dat onafhankelijke en kritische 

zelforganisaties onmisbaar zijn buiten de basisinfrastructuur. Zij bieden checks-and-balances 

voor de gemeente en zijn daarom onmisbaar voor een gezonde democratie. Het is ook 

belangrijk dat zij Haarlems beleid ontwikkelen en toetsen. Ook binnen de basisinfrastructuur 

ziet D66 hen een rol spelen in het laagdrempelig organiseren van steunen van mensen richting 

zelfredzaamheid, dagbesteding en dergelijke. Mevrouw Dekker is gebleken dat de ruimte om 

die taken op zich te nemen er nauwelijks is. D66 vraagt het college daarom (1) een 

overlegstructuur in te richten met verschillende zelforganisaties; (2) de huidige 

subsidiesystematiek onder de loep te nemen; (3) te kijken hoe er wordt getenderd en aan welke 

criteria moet worden voldaan; D66 roept daarop ook op om bij de uitwerking van het Right to 

Challenge extra aandacht te hebben voor juist deze organisaties. 

Beide verslagen worden vastgesteld met inachtneming van bovenstaande tekstwijzigingen. 

(2016/513226) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststellen van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan  2017. 

Cie Samenleving 30-3-2017: Voorstel als hamerstuk met stemverklaring naar de raad 

van 6-4-2017. Wethouder Snoek komt voor de raad met informatie over de Molenwiek 

school. 

(2017/55120) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Regionaal en lokaal gezondheidsbeleid 

Cie Samenleving 30-3-2017: Behandeld. 

(2017/82914) 
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   Jaaragenda - Regionale nota gezondheidsbeleid 
Gezondheidsbeleid wordt regionaal vorm gegeven. De GGD stelt het concept van de 

regionale nota op, lokaal worden er accenten aan toegevoegd. Raadsbevoegdheid. 

Cie Samenleving 30-3-2017: behandeld 

(2015/549900) 

   Toezeggingen - 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.  

(2017/166204) 

 

 Pauze 

 

8.  Vaststellen beleidsregels schulddienstverlening Haarlem  

op verzoek van de commissie agenderen voor een volgende vergadering (PvdA, 

vergadering 12-1-2017) 

Cie Samenleving 30-3-2017: Behandeld 

(2016/458855) 

   Toezeggingen - Toezegging Informatie voor cliënten 
Wethouder Langenacker zegt toe, op verzoek van de heer Smit (OPH), aan de commissie 

de documenten te doen toekomen die clïenten ontvangen waarin zij op hun 

verplichtingen worden gewezen. 

(2017/166302) 

   Toezeggingen - Toezegging training schuldhulpmaatkje 
Wethouder Langenacker zegt, op verzoek van de heer Visser (CU), na te gaan waarom 

ondanks de subsidie van 10.000 euro de training van schuldhulpmaatjes maar niet van de 

grond komt.  

(2017/166226) 

 

9.  Vasstellen beleidsregels Scholingsbudget Werk en Inkomen 

Cie. Samenleving 2-3-2017: t.k.n. en o.v.v. SP ter bespreking geagendeerd, omdat zij 

vragen hebben bij de integratiemogelijkheden van mensen in de bijstand.  

Cie Samenleving 30-3-2017: Behandeld 

(2016/544556) 

 

10.  Rondvraag 

   Toezeggingen - 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. 

(2017/166354) 

   Toezeggingen - 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  

 

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

12.  Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

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

 

1.1 Evaluatie UAF 

Cie Samenleving 30-3-2017: Ter kennisname aangenomen 

(2016/584485) 

1.2 Motie 1 BIS Blijvend in gesprek 

Cie Samenleving 30-3-2017: Niet afgehandeld. Nadere toelichting gevraagd.  

(2016/525804) 

1.3 Moties - Motie 2 Voor een Haarlem dat werkt! 

Cie Samenleving 30-3-2017: Niet afgehandeld 

(2016/324256) 

1.4 Motie 16.7 Liever in Zicht dan uit het Zicht 

Cie Samenleving 30-3-2017: Ter kennisname aangenomen, de evaluatie van de 

effectiviteit van de opvangvoorziening voor jongeren 2e kwartaal 2017 wordt 

afgewacht 

(2016/595509) 

1.5 Motie 16.8 Daklozenopvang voor iedereen III 

Cie Samenleving 30-3-2017: Ter kennisname aangenomen, de motie blijft actief in 

afwachting van de nieuwe berekeningen die worden voorgelegd in de Kadernota  

(2016/595491) 

1.6 Motie 16.9 Daklozenopvang voor iedereen II 

Cie Samenleving 30-3-2017: Ter kennisname aangenomen, de motie is afgedaan 

(2016/595402) 

1.7 Motie 16.11 Geen verhoging eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang 

Cie Samenleving 30-3-2017: Ter kennisname aangenomen 

(2016/595393) 

1.8 Motie 16.13 Maatschappelijke opvang zonder woonplaatsbeginsel 

Cie Samenleving 30-3-2017: Ter kennisname aangenomen, de motie is afgedaan 

(2016/595373) 

1.9 RKC aanbeveling onderzoek schulddienstverlening -  

Evaluatie schuldhulpverlening 

Cie Samenleving 30-3-2017: De RKC adviseert de raad de aanbeveling niet af te doen. Er 

wordt geen onderzoek gedaan. Het evalueren van nieuw beleid is vlak na invoering vaak niet 

zinvol. Het wijzigen van beleid zonder evaluatie van het oude beleid ontneemt het bestuur 

(raad en college) de mogelijkheid de lessen hieruit mee te nemen 

Commissie neemt het advies van de RKC over en daarmee is de aanbeveling niet 

afgedaan 

(2016/196450) 

1.10 RKC onderzoek schulddienstverlening -  

Managementinformatie 
Cie Samenleving 30-3 Volgens het advies van de RKC is de reeds beschikbaar informatie is 

in deze  afdoening gedeeld en zal voortaan aan de laatste kwartaalrapportage worden 

toegevoegd. Daarmee is de aanbeveling afgedaan Commissie gaat hiermee akkoord 
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(2016/196516) 

1.11 RKC onderzoek schulddienstverlening -  
Cie. Samenleving 30-3-2017 De RKC geeft aan dat de aanbeveling wat haar betreft kan 

worden afgedaan. Commissie gaat hiermee akkoord 
(2016/196482) 

1.12 RKC onderzoek schulddienstverlening -  

Vervolgstudie 
Cie. Samenleving 30-3-2017 De RKC geeft aan dat de aanbeveling wat haar betreft kan 

worden afgedaan. Commissie gaat hiermee akkoord 
(2016/196539) 

1.13 nota schulddienstverlening 

Cie Samenleving 30-3-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2015/425169) 

1.14 Toezegging evaluatie project "Goede gieren" 

Cie Samenleving 30-3-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/568424) 

1.15 toezegging inzake rol zelforganisaties en welzijnsinstellingen toeleiding werk 

Cie Samenleving 30-3-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2015/381964) 

1.16 Toezegging nuggerspot voor vrouwen 

Cie Samenleving 30-3-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/568671) 
 

 
 
 


