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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 7 maart 2019 

 Aantal bezoekers: 9 

 Aantal sprekers: 2 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

 

4.  Agenda komende vergaderingen,  jaarplanning en actielijst commissie Samenleving  

 

5.  Het transcript van de vergadering van 7 februari 2019 (alleen naar aanleiding van) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

6.  Voortgang Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen februari 2019   
Cie Samenleving 7 maart 2019: voor nu voldoende besproken. Er zijn drie toezeggingen 
gedaan: 2019/227711 en 2019/228802 en 2019/228792 

 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging terugkoppeling uit gesprekken met leveranciers WMO-
hulpmiddelen 
Bij de behandeling van agendapunt 6 voortgang ontwikkeling wachttijden WMO-aanvragen 
februari 2019 zegt wethouder Meijs op verzoek van de SP het volgende toe. In de 
uitgebreidere voortgangsrapportage wachttijden WMO, waarvan de verwachting is dat 
deze in april openbaar wordt, zal teruggekoppeld worden wat er uit de gesprekken met de 
leveranciers van WMO-hulpmiddelen gekomen is.  

(2019/228802) 

 

 •  Toezegging WMO wachttijden duiding extern onderzoek en advies over proces-
optimalisatie 
Bij de behandeling van agendapunt 6 voortgang ontwikkeling wachttijden WMO-aanvragen 
februari 2019 zegt wethouder Meijs op verzoek van Groen Links het volgende toe. In de 
uitgebreidere voortgangsrapportage wachttijden WMO, waarvan de verwachting is dat 
deze in april openbaar wordt, zal een duiding van het externe onderzoek naar de 
wachttijden voor WMO-aanvragen opgenomen worden en ook een advies over de 
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procesoptimalisatie.   
(2019/228792) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging In volgende voortgangsbrief wachttijden WMO-aanvragen: 
poging tot maken onderscheid spoed- en reguliere aanvragen 

Bij de behandeling van agendapunt 6 voortgang ontwikkeling wachttijden WMO-aanvragen 

februari 2019 zegt wethouder Meijs op verzoek van de VVD het volgende toe. In de 

eerstvolgende reguliere voortgangsbrief wordt een poging gedaan onderscheid te maken 

tussen spoed- en reguliere aanvragen. 

(2019/227711) 

 

7.  Wijkgebouw in Molenwijk (ovv de commissie) 
Cie Samenleving 7/3/2019: voldoende besproken 

 

 

7A Collegereactie naar aanleiding van het verzoek van de wijkraad Molenwijk om een 

wijkgebouw  
Cie Samenleving 7/3/2019: voldoende besproken 

 

(2018/854085) 

 

8. Uitwerking pilot regelluwe bijstand  

Cie Samenleving 7-3-2019: voldoende besproken. VVD kondigt motie vreemd aan. 

(2018/834361) 

 

 

9 Definitieve cijfers nieuwe voortijdig schoolverlaters 2016-2017 RMC regio West-

Kennemerland 
Cie Samenleving 7-3-2019: voldoende besproken. 

 

 

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

 

 

11. Raadsinformatiebrief Update Veilig Thuis Kennemerland 
Cie Samenleving 7-3-2019: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan aan de 

Actiepartij en de SP over een nota of brief over het onderbrengen van Veilig Thuis 
binnen/bij de VRK: 2019/228760 
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 •  Toezeggingen - Toezegging wijze betrekken gemeenteraad bij voornemen de Stichting Veilig 

Thuis Kennemerland onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling van de 
Veiligheidsregio Kennemerland 
Bij de behandeling van agendapunt 11 Raadsinformatiebrief Update Veilig Thuis 
Kennemerland, zegt wethouder Botter op verzoek van de Actiepartij en de SP het volgende 
toe. Hij zal nog terugkomen op het voornemen de Stichting Veilig Thuis Kennemerland 
onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Kennemerland 
en op welke wijze de gemeenteraad daarbij betrokken hoort te worden 
 
 

(2019/228760) 

 

12. Rondvraag 

 

 

13. Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

I Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Evaluatie Uitvoeringsregeling Subsidie zelf-en belangenorganisaties 
Cie Samenleving 7/3/2019: agenderen voor een volgende vergadering op verzoek van de 

OPH.  

(2018/757506) 

 

1.2 Regionale toekenning transformatiefonds 'zorg voor jeugd' 
Cie Samenleving 7/3/2019: agenderen voor een volgende vergadering op verzoek van de 

OPH. 

(2018/833946) 

 

1.3 Eindrapportage voortgang Actieplan 18-/18+ 

Cie Samenleving 7/3/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

(2018/94865) 
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II Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 

 

2.1 Motie 2.21 Zelfstandig wonen 
Cie Samenleving 7/3/2019: per abuis verkeerde afdoening aangeleverd. Juiste afdoening 

komt nog naar de commissie. Vooralsnog dus niet afgehandeld. 

(2018/422729) 

 

 

2.2 Toezegging samenwerking 3 scholen Dunamare 
Cie Samenleving 7/3/2019: wordt meegenomen in bespreking in de commissievergadering 

van 4/4/2019 

(2018/120141) 

 

2.3 Toetreding tot het Arbeidsmarktbeleid 

Cie Samenleving 7/3/2019: voor kennisgeving aangenomen  

(2019/31677) 

 

 

2.4 Circulaire verwerking kunstgrasmatten en matrix typen kunstgrasvelden 
Cie Samenleving 7/3/2019: voor kennisgeving aangenomen  

 

 

III Beantwoorde raadsvragen 

 

 

3.1 Beantwoording Art. 38 vragen VVD over opgelopen wachttijden WMO 
Cie Samenleving 7/3/2019: voor kennisgeving aangenomen  

 

(2019/60307) 

 

 

IV Ingekomen stukken 

 

4.1 •  Kunstgrasveld en rubbergranulaat; volkstuincomplex Zonder Werken Niets 
 
Cie Samenleving 7/3/2019: voor kennisgeving aangenomen  
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4.2 •  Beroepszaak Jeugdwet-PGB en vaktherapie 
Cie Samenleving 7/3/2019: voor kennisgeving aangenomen  

 

 

 

4.3 •  Vervangen natuurgrasvelden in de gemeente Haarlem 
  
Cie Samenleving 7/3/2019: voor kennisgeving aangenomen  

 

 

 

 


