
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 19 april 2018 

 Aantal bezoekers:  

 Aantal sprekers:  

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 8 maart 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

5.  Rondvraag 

6.  Agenda komende commissievergadering(en) 

7.  Jaarplanning en actielijst commissie Samenleving 

Commissie Samenleving 19-4-2018: 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  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) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: voldoende besproken 

  

 

 Toezeggingen - Wethouder J. Botter zegt het volgende toe, op verzoek van dhr. F. 

Visser (CU) om uit te zoeken wat er gebeurt met de mensen van wie de briefadres 

wordt afgewezen en hoe de gemeente omgaat (i.h.k.v. de Participatiewet) met de eis 

van hoofdverblijf in de gemeente en hoe daarmee kan worden omgegaan als iemand 

tijdelijk logeert in een ander gemeente omdat hij/zij niet in een daklozenopvang wilt 

logeren.  

Dhr. F. Smit (OPH) vraagt aan de wethouder een onderbouwing van de 102 

afgewezen aangevraagde postadressen. De wethouder zegt dit toe.    

 

9.  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) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: voldoende besproken 

  

Toezeggingen -   Evaluatieverslag aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2017 
 Wethouder F. Roduner zegt toe, op verzoek van mw. M. Çimen (D66) te komen met de 

cijfers per wijk.   

   

10.  Voortzetten minimabeleid 2018-2019 

(2017/514381) 
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Commissie Samenleving 19-4-2018: voldoende besproken 

 

Toezeggingen -  wethouder F. Roduner zegt toe het minimabeleid einde van het jaar te 

evalueren op bereik en op effectiviteit. 

 

 

 

 

11.  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) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: voldoende besproken 

 

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

Commissie Samenleving 19-4-2018: niet aan de orde geweest 

 

 

14.  Zwerfjongeren o.v.v. commissie geagendeerd 

14.1 Moties - Motie 3 Eerst briefadres, daarna pas controle 

(2017/311547) 

Commissie Samenleving 11 januari 2018: vooralsnog ter kennisgeving aangenomen, 

de SP overweegt te agenderen 

(2017/311547) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: de commissie gaat wel akkoord met de 

afdoening van de motie 

14.2 Moties - Motie 8 Laat (jongere) burgers niet rondspoken 

(2017/311569) 

Commissie Samenleving 11 januari 2018: agenderen op verzoek van AP gelijk met 

extra informatie extra informatie wethouder waarin wordt aangegeven wat de 

oorzaken van de problemen is en afdoening toezegging zwerfjongeren 

(2017/311569) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: de commissie gaat wel akkoord met de 

afdoening van de motie 

14.3 Toezeggingen - Toezegging zwerfjongeren 

Commissie Samenleving 19-4-2018: de commissie gaat wel akkoord met de 

afdoening van de toezegging 

14.4 brief van Merijn Snoek d.d. 8-3-2018 aan de commissie samenleving over actuele 

informatie over zwerfjongeren, spookjongeren / -burgers en briefadressen 

Commissie Samenleving 19-4-2018: voldoende besproken 

 

 

15.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 
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1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Bijdrage Herstelacademie 2018 

(2018/74863) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

 

 

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

2.1 brief van Merijn Snoek aan cie Samenleving d.d. 8 maart 2018 over 

ondersteuningsplannen VO en PO 

Commissie Samenleving 19-4-2018: op verzoek van mevrouw S. Özogul (SP) 

geagendeerd voor een volgende vergadering 

 2.2 Toezeggingen informatie over problemen bij A-tax 

(2017/583027) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen 

2.3 Brief aan cie Samenleving d.d. 9 april 2018 van wethouder Jur Botter inzake 

Regenboogstad 2018 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

2.4 Brief Cie Samenleving, d.d. 9 april 2018 van wethouder Jur Botter inzake resultaten 

cliëntervaringsonderzoek Wmo: ter kennisgeving aangenomen 

  2.5 Toezegging onderbouwing cijfers evaluatie agenda voor de sport 

(2017/509949) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

  2.6 Motie 53 Gelijke Kansen 

(2017/311679) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

 2.7 Motie 57 Ook het einde telt, draag bij aan Hospice 

 (2017/535574) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen 

 2.8 Toezegging bij hercontractering SRO: verbetering regeling speeltuinen 

 (2017/72968) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

 2.9 Motie 17 Integrale visie op integrale kindercentra 

(2017/311579) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

 2.10 Motie 22 BIS Auto minder zwaar wegen in vermogenstoets Bijstand en Haarlem 

Pas 

(2017/535373) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen 

 2.11 Motie 23 Voorwaarden voor regelingen op website 

 (2017/535429) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

 2.12 Motie 24 Prioriteren in het Primair Onderwijs Kadernota 2017 

(2017/311606) 
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Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen 

 2.13 Toezegging alternatieve locatie Troll 

(2017/510017) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

 2.14 Toezegging markttoets normbedragen 

(2017/463593) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

 

2.15 Integraal Uitvoeringsplan sportaccommodaties in verband met de "Groei van de stad" 

Uitwerking van de benodigde extra capaciteit binnen- en buiten sport en de 

zwembaden 

(2018/16672) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording vragen Zwemles Statushouders 

(2018/145491) 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

 

4 Ingekomen stukken 
 

4.1 Pleidooi voor oudervriendelijkere samenleving 

Commissie Samenleving 19-4-2018: ter kennisgeving aangenomen  

 
 

 

 

 
 
 


