Besluitenlijst
Commissie Samenleving
Commissie samenleving
Datum:
donderdag 8 maart 2018
Aantal bezoekers: 15
Aantal sprekers:
2

1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen voorzitter
Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen)
Vaststellen van de agenda
Vaststellen concept verslag van de commissie Samenleving van 22 februari (openbaar
en besloten)
De voorzitter heeft bericht ontvangen van de schoolbesturen met het verzoek om een datum
aan te passen bij de samenwerking Haarlem-Noord. Het is niet de wens om op 1 januari 2019
te starten, maar op 1 augustus 2019.
Mevrouw Özogul (SP) verzoekt om op pagina 3 onder haar bijdrage AP te vervangen door SP.
Mevrouw Jacobsz (AP) wijst erop dat er bij de aanwezigen nog mevrouw Van Ketel (SP)
staat. Dit moet (AP) zijn.
Het verslag wordt met bovenstaande wijzigingen vastgesteld.

(2018/88084)
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden
Ter advisering aan de raad
6. Initiatiefvoorstel Trots Haarlem Haarlem Stralen Gezond
Cie Samenleving 8-3-2018: Trots neemt initiatiefvoorstel terug en komt met motie
voor de raad van 15 maart 2018
(2018/110008)
6.1 Informatienota Preadvies Initiatiefvoorstel Haarlem Stralend Gezond
(2018/117177)
Overige punten ter bespreking
7. Vaststellen rapportage 213a-onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van
het gebruik van accommodaties voor het jongerenwerk
cie Ontwikkeling dd 18 januari 2018: betrekken bij bespreking strategisch vastgoed
Commissie bestuur 22-2-2018: ter kennisgeving aangenomen.
Cie Samenleving 8-3-2018: behandeld
(2017/594344)
7.1 RKC Adviesbrief m.b.t. 213a onderzoeksrapport Accomodatiegebonden Jongerenwerk
in Haarlem
 Toezegging verbeterplan jongerenwerk
Wethouder Snoek zegt toe na de zomer en in ieder geval ruim voor de begroting te komen
met een verbeterplan samen met het Samenwerkingsverband. De wethouder zegt toe, op
verzoek van de AP (mevrouw Jacobs), om bij het verbeterplan te kijken naar de
toegankelijkheid van andere vrijwilligersorganisaties en naar de verdieping van
samenwerking van hulpverlening en sociale wijkteams.
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(2018/143455)

8. Collegereactie op advies Participatieraad betreft diversiteitsbeleid
Cie Samenleving 8-3-2018: behandeld
(2018/58136)
 Toezeggingen - Toezegging kwantitatief onderzoek diversiteitsbeleid
Wethouder Roduner zegt toe, op verzoek van de heer Smit (OPH), na te gaan of in het
kwantitatief onderzoek ook een relatie wordt gelegd met de resultaten van andere
gemeenten.Inzake de aanpak tegen het etnisch profileren zegt hij toe om dit met de
burgemeester te bespreken en erop terug te komen.

(2018/143543)
 Toezeggingen - Toezegging wegnemen belemmeringen specifieke doelgroep
Wethouder Roduner zegt, op verzoek van D66 (mevrouw Dekker), toe de omvang
van een specifeke doelgroep in kaart te brengen en na te gaan of hiervoor
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Hierbij gaat het om de doelgroep van
vluchtelingen, vrouwen en migrantenvrouwen waar de werkloosheid hoog is.
(2018/143625)
9. Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in vluchtelingen- en migrantenkringen
Op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA, vergadering 30-11-2017)
Cie Samenleving 8-3-2018: behandeld
(2017/583089)
9.1 Pink Panel feitenkaart en de uitgebreide rapportage.
9.2 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.
Cie Samenleving 8-3-2018: behandeld
(2017/526680)
9.3 Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder migrantenkringen
Cie Samenleving 8-3-2018: behandeld
(2018/49164)
10. Motie 25 Ruim baan voor EVC
Cie Samenleving 13-7-2017: op verzoek van de cmmissie geagendeerd (AP,
vergadering 13 juli 2017). Mevrouw Jacobsz (AP) kondigt technische vragen aan over de
EVC-motie (2.5) en zal daarna wellicht vragen om agendering.

Cie Samenleving 1-2-2018: op verzoek van AP geagendeerd
Cie Samenleving 8-3-2018: behandeld en commissie akkoord met afdoening
(2016/525759)
11. Rondvraag
 Toezeggingen - Toezegging rolstoeltoegankelijkheid monumenten verbeteren
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Wethouder Roduner zegt namens wethouder Botter het volgende na te gaan. Op verzoek van
het CDA (de heer El Aichi) na te gaan of de afdeling Monumentenzorg soepeler wil omgaan
met aanvragen om monumentale gebouwen rolstoeltoegankelijk te maken voor
evenemenenten.

(2018/143703)
12. Agenda komende commissievergadering(en)
13. Sluiting
Ter kennisname meegezonden stukken
1

Actieve informatieplicht

1.1 Aardgasvrij bouwen Rudolf Steiner College en Rudolf Steiner School
Commissie Samenleving 8-3-2018: op verzoek van de commissie agenderen voor een
volgende vergadering (GL, vergadering 8 maart 2018)
(2018/73801)
1.2 Evaluatieverslag aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2017.
Commissie Samenleving 8-3-2018: op verzoek van de commissie agenderen voor een
volgende vergadering (D66, vergadering 8 maart 2018)
(2017/494457)
1.3 Vrijgeven voorlopig ontwerp Rudolf Steiner College
Commissie Samenleving 8-3-2018: ter kennisgeving aangenomen
(2017/606163)
1.4 Borging jeugdbescherming en jeugdreclassering
Commissie Samenleving 8 maart 2018: ter kennisgeving aangenomen
(2018/72229)
2

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

2.1 Brief wethouder Snoek van 16 februari 2018 over Staat van onderhoud Hannie
Schaftschool
Commissie Samenleving 8-3-2018: ter kennisgeving aangenomen
(2018/96254)
3. Beantwoorde raadsvragen
3.1 Beantwoording art. 38 vragen CU inzake ''Maatschappelijke Opvang; Weg met paarse
krokodil''
Commissie Samenleving 8-3-2018: op verzoek van de commsisie agenderen voor een
volgende vergadering (CU, vergadering 8 maart 2018)
(2018/80201)
3.2 Beantwoording artikel 38 RvO vragen over de toegang tot de gemeentelijke
schuldhulpverlening.
Commissie Samenleving 8-3-2018: ter kennisgeving aangenomen
(2018/96522)
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