
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 22 februari 2018 

 Aantal bezoekers:13  

 Aantal sprekers: 3  

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 1 februari 2018 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.1 Initiatiefvoorstel VVD en D66 Voorstel voor betere hulp aan kinderen in de 

maatschappelijke en vrouwenopvang 

(2018/53375) 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: kan naar de raad van 15 maart 2018 als 

hamerstuk met stemverklaring 

(2018/53375) 

6.2 Reactie initiatiefvoorstel hulp aan kinderen in de maatschappelijke en 

vrouwenopvang 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: behandeld 

(2018/81280) 

6.3 Samenvatting rapport nationale ombudsman 'Vrouwen in de knel' 

Commissie Samenleving 11 januari 2018: Op verzoek van D66 (tegelijk behandelen 

met het initiatiefvoorstel van VVD en D66, volgt nog) 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: behandeld 

(2017/504187) 

6.3.1 Toezeggingen - Toezegging samenvatting rapport Ombudsman inzake 

vrouwenopvang 

(2017/463643) 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: afgedaan  

6.4 Pilot bovenregionale samenwerking multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld, 

kindermishandeling en seksueel geweld 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: behandeld 

(2017/469822) 

 

 Pauze 

 

7. Actualisatie IP sport (81.27) 2018 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: kan naar de raad van 15 maart a.s als 

bespreekpunt 

(2018/58117) 

 

8. Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 t/m 2028 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: behandeld 
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(2018/15838) 

   Brief van het college d.d. 13 februari 2018 inzake Toelichting bij de informatienota's 

sportaccommodaties en Actualisatie strategisch huisvestingsplan onderwijs in relatie 

tot  'Groei van Haarlem' 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: behandeld  

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9.1 Vaststellen uitwerking onderdelen Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: behandeld 

(2018/41031) 

   Toezeggingen - Toezegging samenwerking 3 scholen Dunamare 
De voorzitter stelt vast dat de commissie geïnformeerd wil worden over het moment dat het 

besluit aan MR-en worden voorgelegd. Wethouder Snoek zegt toe dit te zullen doen.   

(2018/120141) 

9.2 Notitie samenwerking drie scholen Dunamare tbv commissie Samenleving   

 

10 Rondvraag 

 

11 Agenda komende commissievergadering(en) 

 

12 Niet beantwoorde raadsvragen (proces, niet inhoudelijk) 

 

12.1 Art.38 vragen CU inzake maatschappelijke opvang, weg met de paarse krokodil 

(2018/11301) 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/11301) 

 

13 Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Definitieve gunning Jeugd, Wmo en vrijgevestigden 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/620606) 

 

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

2.1 Brief van wethouder Jur Botter d.d. 1 februari 2018 inzake RegioRijder 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/72631) 

2.2 brief van Merijn Snoek aan commissie samenleving d.d. 23 januari 2018 over reactie op 

motie Vier het dagdeel 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/58314) 
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2.3 Toezegging bij evaluatie uitvoeringsprogramma Participeren naar vermogen 
Wethouder Langenacker zegt toe in de volgende rapportage ervoor zorg te dragen dat er een 

toelichting op de kostenposten wordt gegeven.  

(2016/513118) 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/513118) 

2.4 Toezegging Koersdocument Werk en Inkomen 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2015/225858) 

2.5 Toezegging reactie inspectie interne audit 
Wethouder Snoek zal het antwoord van de inspectie op de interne audit inclusief alle openbare 

stukken aan de commissie doen toekomen. 
(2017/442285) 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/442285) 

2.6 Toezegging informatie kosten pension Spaarnezicht 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/513910) 

2.7 Toezegging rapport onderzoek huishoudelijke ondersteuning  

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/43492) 

2.8 Toezegging stand van zaken invoering harmonisatie kinderopvang 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/43478) 

3 Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoording artikel 38 fractie AP en OPH inzake Vaktherapie 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/44595) 

3.1.1 Ingekomen raadsvragen - Raadsvragen ex art 38  AP en OPH over vaktherapeuten , 

Jeugdwet, PGB Jeugdbeleid 

(2017/589308) 

Commissie Samenleving 22 februari 2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/589308) 
 

 
 
 


