
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 30 november 2017 

 Aantal bezoekers: 5 

 Aantal sprekers: 5 

 

 

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 november 2017 

Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zijn 

geen opmerkingen.  

(2016/517155) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.1 Realisatie instandhouding openbaar primair onderwijs 2016 

Commissie Samenleving 30-11-2017: als hamerstuk naar raad 

(2017/444541) 

   Jaaragenda - Jaarverslag  Spaarnesant 2016 

Commissie Samenleving 30-11-2017: afgehandeld 

(2016/582906) 

   Jaarverslag 2016 Spaarnesant 

Commissie Samenleving 30-11-2017: behandeld 

(2017/447768) 

6.2 Realisatie instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2016 

Commissie Samenleving 30-11-2017: als hamerstuk naar raad 

(2017/431137) 

   Jaaragenda - Jaarverslag OSZG 2016 

Commissie Samenleving 30-11-2017: behandeld 

(2016/582903) 

   Jaarverslag 2016 Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia 

Commissie Samenleving 30-11-2017: behandeld 

(2017/447782) 

6.3 Realisatie instandhouding openbaar voortgezet onderwijs 2016 

Commissie Samenleving 30-11-2017: als hamerstuk naar raad 

(2017/441020) 

   Jaaragenda - Jaarverslag Dunamare 

Commissie Samenleving 30-11-2017: behandeld 

(2016/582894) 

   Jaarverslag 2016 Dunamare 

Commissie Samenleving 30-11-2017: behandeld 

(2017/447670) 

6.4 Jaarverslag 2016-2017 "Leerplein",  leerplicht en Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie  Voortijdig Schoolverlaten, RMC regio Zuid- en Midden-

Kennemerland 
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Commissie Samenleving 30-11-2017: behandeld 

(2017/495218) 

 

 Pauze 

 

7. Krediet vrijgeven vervangingsinvesteringen sportvelden jaarschijf 2018 

Investeringsplan Sport 

Commissie Samenleving 30-11-2017: als hamerstuk naar raad 

(2017/491362) 

 

8. Raadsjaaragenda 2018 

Commissie Samenleving 30-11-2017: als hamerstuk naar raad 

Commissie Bestuur 30-11-2017: als hamerstuk naar raad 

(2017/535438) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9.1 Vaststellen uitvoeringsregeling Subsidie zelf- en belangenorganisaties  

Commissie Samenleving 30-11-2017: behandeld. 

(2017/470058) 

   Toezeggingen - Toezegging besteding budget subsidie zelf- en belangenorganisaties 
Wethouder Botter zegt toe de commissieleden te informeren met betrekking tot het verloop 

van het toegekende budget van 100.00 euro.  

(2017/583010) 

9.2 Vaststellen uitvoeringsregeling subsidie eenmalige activiteiten zelf- en 

belangenorganisaties 

Commissie Samenleving 2-11-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/283387) 

   Toezeggingen - Toezegging aanpassing termijnen in subsidieverordening voor 

incidentele activiteiten 

(2017/124067)  

Commissie Samenleving 30-11-2017: de toezegging is afgedaan 

   Moties - Motie 16 bis Zelforganisaties zijn het cement tussen de stenen 

Cie. Samenleving 2 maart 2017: de commissie heeft input gegeven aan wethouder 

Botter over dit onderwerp. Dit onderwerp komt weer terug bij het vervolg. Motie is 

daarom nog niet afgedaan. 

Commissie Samenleving 2-11-2017: de motie is nog niet afgedaan, in afwachting van het 

voorstel tot uitvoering van motie 16 BIS '' Zelforganisaties, het cement tussen de stenen' 

Commissie Samenleving 30-11-2017: akkoord met afdoening motie. 

(2016/525761) 

   Moties - Motie 14.3 Snel subsidiëren en het hele jaar door 

Commissie Samenleving 30-11-2017: de motie is afgedaan 

   Motie 16 bis Zelforganisaties zijn het cement tussen de stenen 

Commissie Samenleving 30-11-2017: de motie is afgedaan 

 

10. Rondvraag 
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   Toezeggingen - Toezeggingen informatie over problemen bij A-tax 
Wethouder Botter zegt toe, op verzoek van mevrouw Özogul,  navraag te doen in de 

stuurgroep over de problemen bij A-tax. Ook doet hij navraag naar de eigenaar van het 

terrein. De wethouder geeft daar terugkoppeling over.  
(2017/583027) 

   Toezeggingen - Toezegging tarieven vaktherapie 
Wethouder zegt toe om voor het kerstreces met een brief te komen waarin een uitspraak 

wordt gedaan per wanneer de indirecte uren geschreven kunnen worden en tot welk 

percentage is dit mogelijk. 

(2017/582934) 

 

11. Agenda komende commissievergadering(en) 

 

12. Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Reactie college op advies Participatieraad 'op weg naar zelfstandigheid' 

Commissie Samenleving 30-11-2017: ter kennisname aangenomen 

(2017/496382) 

 

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

 

2.1 Brief aan cie Samenleving van wethouder Jur Botter, d.d. 15 november 2017 inzake 

het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in vluchtelingen- en migrantenkringen. 

cie samenleving 30-11: in combinatie met advies VON (nog op wachten) en brief 

Pink Panel (uit raad 23-11) agenderen in commissie in januari 2018. 

Doel bespreking: waar staan we en wat gaan we doen? 

(2017/526680) 

2.2 Brief wethouder Langenacker d.d. 16 november 2017 over Routekaart 

organisatieontwikkeling sociaal wijkteam 

Commissie Samenleving 30 11 2017: ter kennisgeving aangenomen. 

(2017/528389) 

2.3 Brief aan de Gemeenteraad van wethouder Jur Botter d.d. 15 november 2017 inzake 

Motie 35, Haarlem dementievriendelijk 

Commissie Samenleving 30 11 2017: ter kennisgeving aangenomen. 

(2017/526787) 

2.4 Brief aan Gemeenteraad van wethouder Jur Botter d.d. 20 november 2017 inzake 

actualisering juridisch kader Wet maatschappelijke ondersteuning Haarlem en 

Zandvoort 

Commissie Samenleving 30 11 2017: ter kennisgeving aangenomen. 

(2017/532116) 

2.5 Brief aan commissie Samenleving van wethouder Jur Botter d.d. 2 november 2017 
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inzake overzicht activiteiten en evenementen Jaar van de Ontmoeting 

Commissie Samenleving 30 11 2017: ter kennisgeving aangenomen. 

(2017/501543) 

 

3 Ingekomen stukken 
3.1 Ongevraagd advies aanbesteding leerlingenvervoer in Haarlem 2018 

Commissie Samenleving 30 11 2017: op verzoek van PvdA agenderen vergadering 

cie Samenleving 7 december as. 

(2017/520454) 
 
 
 


