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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 1 november 2018 

 Aantal bezoekers: 25 

 Aantal sprekers: 3 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

4.  Agenda komende vergadering(en) 

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

Voorzitter van het Wijkgebouw Molenwijk heeft ingesproken over dat er geen 

accommodatie beschikbaar is voor hun activiteiten. De commissie wil de brief (met 

antwoordt) d.d. 30 september 2018 gericht aan het college agenderen voor bespreking 

in de commissie. 

De oprichter/voorzitter en adviseur van stichting Triple Traet hebben ingesproken. Zij 

willen graag een haalbaarheidsonderzoek voor een accommodatie voor hun activiteiten 

in Schalwijk. Commissie is welwillend om daarnaar te kijken.     

6.  Het transcript van de vergaderingen 6 september en 4 oktober 2018 (alleen naar aanleiding 

van) 

Voldoende besproken 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Beantwoording art. 38 vragen fractie PvdA inzake kwetsbare jongeren die niet meer naar 

werk worden begeleid. 
Commissie Samenleving 4-10-2018: op verzoek van commissie agenderen voor cie 1-11-2018 
(PvdA)  

Commissie Samenleving 1-11-2018: voldoende besproken (2018/526134) 

8.  Informeren raad over de stand van zaken van de herstructurering VMBO Haarlem Noord 

(Dunamare) 

Commissie Samenleving 4 oktober 2018: op verzoek van commissie (GLH) bespreken in 
volgende commissie 

Commissie Samenleving 1 november 2018: voldoende besproken (2018/616607) 

9.  Tussentijdse effectrapportage project 'Ik doe mee' 
Cie Samenleving 4-10-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd voor 1-11-2018 (VVD)  
Cie Samenleving 1-11-2018: voldoende besproken 
Toezegging: Wethouder Roduner zegt toe dat er in het voorjaar 2019  het college met de 

eindrapportage komt (2018/300278) 

 



  2/3 

 

10.  Rondvraag 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1. Actualisatie arbeidsmarktagenda  
Commissie Ontwikkeling d.d. 4 oktober 2018: t.k.n. stuk: VVD gaat eerst technische vraag 
stellen en daarna beslissen of zij verzoekt tot bespreking van deze agenda. 
Commissie Samenleving 1-11-2018: door de commissie (GroenLinks) geagendeerd voor een 

volgende commissie (2016/108109) 

1.2. Prognose Sociaal Domein 2018 
Commissie Samenleving 1-11-2018: door de commissie (GroenLinks) geagendeerd voor een 
volgende commissie (2018/647217) 

1.3. Uitspraak Centrale Raad van Beroep over indicering huishoudelijke ondersteuning 
Commissie Samenleving 1-11-2018: door de commissie geagendeerd voor de commissie 
(VVD) van 6 december 2018 (2018/631856) 

1.4. SROI Jaarrapportage 2017 

Commissie Samenleving 1-11-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/590905) 

 

 

2. Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 

2.1 Toezegging nagaan opknappen fietsen bij Paswerk 

Commissie Samenleving 1-11-2018: ter kennisgeving aangenomen (2017/325646) 

2.2. Motie 2.47 Sociale wijkteams 

       Commissie Samenleving 1-11-2018: door commissie (Jouw Haarlem) geagendeerd voor een 

       Volgende commissie (2018/423005) 

2.3. Toezegging wegnemen belemmeringen specifieke doelgroep 

Commissie Samenleving 1-11-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/143625) 

2.4 Aansluiting leerlingvervoer RegioRijder 
Commissie Samenleving 1-11-2018: door de commissie (SP) geagendeerd voor een volgende 

commissie 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording art 38 vragen van CU inzake veiligheid van zwembaden in Haarlem 

Commissie Samenleving 1-11-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/566287) 
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