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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 21 juni 2018 

 Aantal bezoekers: 5 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

4.  Agenda komende commissievergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

5.  Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten: 

Conceptbegroting 2019 en de Meerjarenbegroting 
Commissie Samenleving 21-6-2018: de commissie gaat akkoord met de concept begroting 
2019 en dit wordt als gedragen zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV 
medegedeeld. Tevens adviseert de commissie de raad de gedragen zienswijze als hamerstuk 
te agenderen voor de raad van 19 juli 2018  

(2018/182118) 

 

6.  Geactualiseerd juridisch kader algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke 

ondersteuning 
Commissie Samenleving 21-6-2018: als bespreekpunt naar de raad van 19 juli 2018, met 
eventuele amendementen aangekondigd door verschillende fracties. Bij dit agendapunt is 
een toezeggingen door wethouder Meijs gedaan die tijdig voor de raadsvergadering moet 
worden afgedaan.  (2018/126542) 

(2018/126542) 

   Toezeggingen - Toezegging nadere info juridisch kader Wmo 
Wethouder Meijs stuurt een vergelijkingsoverzicht waarin wordt aangegeven hoe het was 
en hoe het nu is. Dit is een commissie breed gedragen verzoek. In de notitie moeten de 
functie van de ombudsman (ook in Haarlem invoeren, gebruik maken van het Amsterdamse 
ombudsman functie) , over de mantelzorg compliment (waarom kan dat niet weer 
ingevoerd worden), de PGB vervoerskosten (nu wordt er over 85% vergoeding gesproken in 
rapport en dat moet volgens de commissie 100% worden) in ieder geval worden 
meegenomen. Het verzoek van de commissie is dat dit zij zo spoedig hierover worden 
geïnformeerd. 

(2018/349643) 

 

 -    -  
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 Pauze 

 

7.1 Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2017 

Cie. Samenleving 21 juni 2018: Jaarstukken 2017 e.a. zijn afdoende besproken i.r.t. 
programmanrs. 1, 2 en 3. 

 (2018/157589) 

7.2 Vaststelling reactie college op accountantsverslag 

Cie. Samenleving 21 juni 2018: Idem afdoende besproken i.r.t. programmanrs. 1, 2 en 
3. 

 (2018/293515) 

7.3 RKC onderzoek jaarstukken 2017 

Cie. Samenleving 21 juni 2018: de commissie neemt de aanbevelingen van de RKC 
over. 

 (2018/302755) 

  

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

 

9.. Begroting 2019 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)  
Commissie Samenleving 21-6-2018: de commissie gaat akkoord met de concept begroting 
2019 en dit wordt als gedragen zienswijze kenbaar gemaakt aan het Bestuur van Paswerk. 
Tevens adviseert de commissie de raad de gedragen zienswijze als hamerstuk te agenderen 
voor de raad van 19 juli 2018  

(2018/199823) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10. Brief wethouder Botter inzake Huisvestingsaanvraag Sportschool Kwiqfit 

Cie. Samenleving 24 mei 2018: t.k.n. en o.v.v. VVD ter bespreking agenderen in 

volgende vergadering. 

Cie Samenleving 21-6-2018: voldoende besproken 

(2018/263634) 

 

11. Uitvoeringsplan Sociale Recherche 2018 

Commissie Samenleving 24-5-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (JH en 
VVD) 
Commissie Samenleving 21-6-2018: voldoende behandeld 

(2018/171688) 
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12. Motie 11.2 Voorzie(ningen) in de Toekomst 

Commissie Samenleving 24-5-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (D66) 

Commissie Samenleving 21-6-2018: voldoende besproken 

(2016/484180) 

 

13. Rondvraag 

14 Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Concept Jaarrekening 2017 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 
Commissie Samenleving 21-6-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/248441) 

 

1.2 Informatienota 2018 Jaar van de Toegankelijkheid 
Commissie Samenleving 21-6-2018: op verzoek van GL geagendeerd 

(2018/181041) 

1.2.1 Moties - Motie 48 Drempels slechten in publieke gebouwen voor een inclusieve samenleving 

(2017/311658) 

Cie Samenleving 1-2-2018: wordt in juni 2018 behandeld samen met de afhandeling van 

de moties en ongevraagd advies participatieraad hieromtrent.  
Commissie Samenleving 21-6-2018: op verzoek van GL geagendeerd 

(2017/311658) 

1.2.2 Moties - Motie 49 BIS 2018 jaar van de toegankelijkheid 

(2017/311664) 

Cie Samenleving 1-2-2018: wordt in juni 2018 behandeld samen met de afhandeling van 

de moties en ongevraagd advies participatieraad hieromtrent.  
Commissie Samenleving 21-6-2018: op verzoek van GL geagendeerd 

(2017/311664) 

1.2.3 Moties - Motie 21 van 'scooter' naar 'stoel' met shoppen als doel 

(2017/311594) 

Cie Samenleving 1-2-2018: wordt in juni 2018 behandeld samen met de afhandeling 

van de moties en ongevraagd advies participatieraad hieromtrent.  
Commissie Samenleving 21-6-2018: op verzoek van GL geagendeerd 

(2017/311594) 

1.2.4 Moties - Motie 50 BIS Drempels slechten in openbare ruimte voor een inclusieve 

samenleving 

(2017/313150) 
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Cie Samenleving 1-2-2018: wordt in juni 2018 behandeld samen met de afhandeling 

van de moties en ongevraagd advies participatieraad hieromtrent.  
Commissie Samenleving 21-6-2018: op verzoek van GL geagendeerd 

(2017/313150) 

1.2.5 Ongevraagd advies Participatieraad inzake toegankelijke stad, de reactie van BenW op dit 

advies en de aangenomen moties 

Commissie Samenleving 21-6-2018: op verzoek van GL geagendeerd 

(2017/463573) 

 

1.3 Nieuwe gemeentelijke zorgpolis bereikt veel Haarlemmers 
Commissie Samenleving 21-6-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/170127) 

1.4 Jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten (VSV) RMC-regio  West-Kennermerland  
Commissie Samenleving 21-6-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/208838) 

 

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

2.1 Brief wethouder Botter d.d. 24 mei 2018 aan cie. Samenleving inzake Jaaroverzicht Jaar van de 

Ontmoeting 

2.2 Motie 40 Promoot meldpunt zwangerschapsdiscriminatie 

Commissie Samenleving 21-6-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/535450) 

2.3 Afdoening toezegging overleg samenwerkingsverband vroegsignalering 

Commissie Samenleving 21-6-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/550658) 

2.4 Afdoening toezegging integratie crisisdiensten Veilig Thuis 

Commissie Samenleving 21-6-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/452588) 

2.5 Afdoening toezegging plan van aanpak integratie veilig thuis 

Commissie Samenleving 21-6-2018: ter kennisgeving aangenomen  

(2015/46497) 

2.6 Afdoening toezegging cijfers per wijk over jeugdwerkloosheid 

Commissie Samenleving 21-6-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/210454) 

2.7 Afdoening toezegging informatie zorg aan getraumatiseerde personen 

Commissie Samenleving 21-6-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/463841) 

 


