
 

  1/4 

 

Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 4 april 2019 

 Aantal bezoekers: 20 

 Aantal sprekers: 7 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Inventarisatie rondvraag + mededelingen commissieleden en wethouders 

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

5.  Transcript van de commissie van 7 maart 2019 (alleen n.a.v.) 
Cie Samenleving 04-04-2019: geen opmerkingen nav  

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Herstructurering VMBO scholen Dunamare in Haarlem Noord 

Cie Samenleving 04-04-2019: voldoende besproken.  

   

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7.  Afrekening diverse onderwijskredieten 
Cie Samenleving 04-04-2019: behandeld. Advies van commissie: hamerstuk met 

stemverklaring.  

(2019/48477) 

  

8.  Zienswijze Conceptbegroting 2020 van de  "Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim 

en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)  RMC- regio West-Kennemerland" 

Cie Samenleving 04-04-2019: behandeld. Advies van commissie: hamerstuk.  

(2019/202064) 

 

 

9.  Verzoek gelden voor Veilig Thuis Kennemerland beschikbaar te stellen 

Cie Samenleving 04-04-2019: behandeld. Advies van commissie: hamerstuk.  

(2019/90774) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging: evenredigheid bijdrage Haarlem aan Veilig Thuis  

Wethouder Botter zegt toe voor de raad van 18-04 de commissie te informeren over de 
al dan niet evenredigheid van de bijdrage van gemeente Haarlem aan Veilig Thuis. 
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(2019/290596) 

 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

11.  Vaststellen Startnotitie Sporthal Sportweg, verhogen  krediet en aanvraag 

voorbereidingskrediet. 
Cie Samenleving 04-04-2019: behandeld. Advies van de commissie: hamerstuk met 

stemverklaring.  

(2019/70125) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: aandacht voor exploitatiekosten, toegankelijkheid en 
duurzaamheid in DO  
Wethouder Snoek zegt toe in de DO aandacht te hebben voor exploitatiekosten, 
toegankelijkheid en duurzaamheid.  

(2019/290650) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: geherijkte investeringsagenda sport  
Wethouder Snoek zegt toe voor de zomer te komen met een geherijkte investeringsagenda 
sport.  

(2019/290633) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

12.  Kaderstelling Sociale Basis 2020 

Cie Samenleving 04-04-2019: behandeld. Advies van de commissie: bespreekpunt.  

(2018/563268) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: commissie ontvangt definitieve beschikking sociale 
basis  
Wethouder Meijs zegt toe de commissie een definitieve beschikking Sociale Basis te sturen, 
inclusief wijze van monitoring en verantwoording, voordat de subsidies worden vastgelegd 
voor de externe partners aan de thematafels. (2019/290682) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

13.  Stand van zaken wachttijden WMO  

 

 Voortgang Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen maart 2019 
Cie Samenleving 04-04-2019: voldoende besproken.  
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14.  Eindevaluatie Ik doe mee 

Cie Samenleving 04-04-2019: niet behandeld ivm onvoldoende vergadertijd.  

(2018/906061) 

 

15.  Rondvraag 

16.  Sluiting 

 

17.  Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling (GR ) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten  

(VSV) 2018 RMC Regio West-Kennemerland 

Cie Samenleving 04-04-2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen  

(2019/202094) 

 

1.2 Doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen 

Cie Samenleving 04-04-2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen  

(2019/109397) 

 

1.3 Decentralisatie uitkering eenzaamheid 
Cie Samenleving 04-04-2019: tkn stuk op verzoek van commissie (PvdA) agenderen voor een 

volgende vergadering.  

(2019/201817) 

 

1.4 Benoeming lid Participatieraad en oplegging geheimhouding op bijbehorend cv 
Bijlage dient als geheim stuk te worden geregistreerd in Verseon! tevens watermerk geheim 

toevoegen! In titel bijlage ook woord geheim 

Cie Samenleving 04-04-2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen  

(2019/107320) 

 

1.5 Rapportage langer zelfstandig wonen 
cie Ontwikkeling 4 april 2019: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 
Cie Samenleving 04-04-2019: tkn stuk op verzoek van de commissie (JH) agenderen voor een 

volgende vergadering. 

(2019/218106) 
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1.6  Ontwikkelingen organisatie van BUUV 

Cie Samenleving 04-04-2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen  

(2019/180233) 

 

1.7 Informatienota procesvoorstel voortgang Domus(Plus) 
Cie. Ontwikkeling 4 april 2019: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

Cie. Samenleving 4 april 2019: idem. 

(2019/158104) 

 

II Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 

2.1 Ontwikkelingen Veilig Thuis Kennemerland 

Cie Samenleving 04-04-2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen  

 

2.2 Wachttijden Wmo aanvragen  

Cie Samenleving 04-04-2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen  

(2019/34144) 

 

2.3 Leerlingenvervoer RegioRijder  

Cie Samenleving 04-04-2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen  

(2019/34024) 

 

2.4  Rondkomen met je inkomen 

Cie Samenleving 04-04-2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen  

(2018/614701) 

 

 


