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Besluitenlijst 
 

  

 

Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 4 oktober 2018 

 Aantal bezoekers: 16 

 Aantal sprekers: 0 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter / Gast van de raad 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

 

4.  Agenda komende vergadering(en) 

 

5.  Niet tijdig beantwoorde raadsvragen (procesmatig, niet inhoudelijk) 

 

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

 

7.  Ter advisering aan de raad 

 

8.  Bestuursrapportage 2018 
Commissie Samenleving 4-10-2018: de commissie gaat akkoord om de Bestuursrapportage 
2018 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 
2018.  
Tevens adviseert de commissie de raad de Bestuursrapportage 2018 als hamerpunt te 
agenderen voor de raad van 18 oktober 2018 

(2018/576433) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9.  Organisatieontwikkeling sociaal wijkteam 

Commissie Samenleving 4-10-2018 : Voldoende besproken  

(2018/432287) 

 

10.  Voortgangsrapportage Actieprogramma verbetering aanpak rond mensen met verward 

gedrag.  

Commissie Samenelving 06-09-2018 besproken. Op verzoek van commissie (AP) agenderen in 

de volgende commissie.  

Commissie Samenleving 4-10-2018 besproken. College komt met een rapportage met 

aanvullende informatie ter bespreking in commissie  
Commissie (Trots Haarlem) komt eventueel met een motie  

(2018/274644) 
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11.  Toelatingsdocument Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2019-2021 (2023, 2025) 
Op verzoek van commissie geagendeerd (SP) 
Commissie Samenleving 4-10-2018: behandeld 
College komt met een stand van zaken notitie voor eind oktober 2018 ter bespreking in de 
commissie  

(2018/281376) 

 

12.  1e bespreking concept Raadsjaaragenda 

Commissie Samenleving 4-10-2018: Voor nu voldoende besproken.  

Komt in de commissie van 6-12-2018 terug  

 

13.  Rondvraag 

 

14.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Voortgang Duinwijckhal en buitenruimte 
Commissie Samenleving 4-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/445283) 

 

1.2 Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 
Commissie Samenleving 4-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/422959) 

 

1.3 Evaluatie SRO Kennemerland BV - 2017 
Commissie Samenleving 4-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 
(2018/447742) 

 

1.4 
 

 Jaarverslagen 2017 deelnemingen gemeente Haarlem  
Commissie Bestuur 13-9-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP vergadering 
13-9-2018) voor wat betreft het onderdeel SRO 
Commissie Samenleving 4-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/400977) 

 

1.5      Jaarverslag Werkpas; Maatschappelijke Jaarverslag 2017 

            (2018/479812)  

 

1.6 Tussentijdse effectrapportage project 'Ik doe mee' 
Commissie Samenleving 4-10-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd voor 1-11-
2018 (VVD)  

(2018/300278) 
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2.1 

Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 

Toezegging evaluatie volgens aandachtspunten RKC 

Commissie Samenleving 4-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

 

2.2 Informeren raad over de stand van zaken van de herstructurering VMBO Haarlem Noord 

(Dunamare) 
Commissie Samenleving 4-10-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd voor 
1-11-2018 (GroenLinks) met uitnodiging van  het schoolbestuur  

(2018/616607) 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording art. 38 vragen fractie PvdA inzake kwetsbare jongeren die niet meer naar werk worden 

begeleid 
Commissie Samenleving 4-10-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd voor 

1-11-2018 (PvdA) 

(2018/526134) 

 

 


