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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 10 januari 2019 

 Aantal bezoekers: 7 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

De heer Aynan (Jouw Haarlem) stelt voor om agendapunt 12 Domus(Plus): passende 

opvang voor meest kwetsbare groep inwoners van de agenda te halen, omdat het niet 

behandelrijp is. De meerderheid van de commissie is het nier niet mee eens. Dit 

agendapunt blijft op de agenda.   

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

Er zijn een drietal mededelingen door wethouder gedaan. Stand van zaken 

aanbestedingstraject Jeugdzorg Plus, Jeugdreclassering en over de oplopende 

wachttijden bij Veilig thuis. 

Mevrouw Timmer-Aukes (GroenLinks) wil graag met de griffie spelregels opstellen 

wanneer de commissie een advies kan vragen aan de Participatieraad, dat is nu  iet 

duidelijk. 

Mevrouw Sterenberg(VVD) vindt dat belangrijke stukken die nodig zijn ter 

voorbereiding van de vergadering te laat worden aangeleverd. Ze wil dat dit 

meegenomen wordt bij de evaluatie van de nieuwe vergaderstelsel.         

 

4.  Agenda komende vergadering(en) 

 

5.  Het transcript van de vergadering van 6 december 2018 (alleen naar aanleiding van)  

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland  

Commissie Samenleving 10-1-2019: Gaat als hamerstuk naar de raad. 

(2018/780944) 

 

 •  Jaaragenda - Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Paswerk 

(2018/802319) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 



  2/4 

 

7.  Actualisatie arbeidsmarktagenda  

Commissie Samenleving 10-1-2019: voldoende behandeld.  

(2016/545102) 

 

 •  Toezeggingen - Toetreding tot het Arbeidsmarktbeleid 

De commissie (Hart voor Haarlem) wil weten hoeveel statushouders de gemeente in 
dienst heeft.  

(2019/31677) 

 

 Pauze 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Aansluiting leerlingvervoer RegioRijder 
Commissie Samenleving 1-11-2018: door de commissie (SP) geagendeerd voor een volgende 
commissie 
Commissie Samenleving 10-1-2019: voldoende behandeld. De commissie wil graag de 

systematiek van werken van RegioRijder ontvangen.   

 

 •  Toezeggingen - Leerlingenvervoer RegioRijder  

De commissie wil graag de systematiek van werken van RegioRijder ontvangen. 

(2019/34024) 

 

9.  Prognose Sociaal Domein 2018 
Commissie Samenleving 1-11-2018: door de commissie (GroenLinks) geagendeerd voor een 
volgende commissie 

Commissie Samenleving 10-1-2019: voldoende behandeld 

(2018/647217) 

 

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

 

11.  Raadsinformatiebrief Wachttijden Wmo aanvragen 
Commissie Samenleving 10-1-209: voldoende besproken. De commissie ontvangt maandelijks 

een rapportage over stand van zaken Wachttijden Wmo aanvragen.   

 

 •  Toezeggingen - Wachttijden Wmo aanvragen  

Commissie wil graag de stand van zaken over mevrouw met MS die het Participatieraad 
in haar advies aanhaalde over onheuse behandeling aan de telefoon door medewerker 
gemeente. 

(2019/34144) 
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 •  Toezeggingen - Wachtijden Wmo aanvragen 

De commissie ontvangt maandelijks een rapportage over de stand van zaken 
Wachttijden Wmo aanvragen.  

(2019/34107) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

12.  Domus(Plus): passende opvang voor meest kwetsbare groep inwoners 
Commissie Samenleving 10-1-2019: commissie vindt het niet behandelrijp voor de raad. De 
commissie wil dat er een breder onderzoek moet worden gedaan voor een locatie voor 
Dompus(Plus). 
Wethouder Meijs trekt de nota in en neemt het mee terug naar de college en zal met een 

nieuwe nota komen.  

(2018/864969) 

 

13.  Rondvraag 

 

14.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Stand van zaken bovenregionale inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering 

Commissie Samenleving 10-1-2019: Ter kennisgeving aangenomen 

 

1.2 Vaststellen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) 2019 

Commissie Samenleving 10-1-2019: Ter kennisgeving aangenomen 

(2018/734006) 

 

1.3 Vaststellen definitieve gunning Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
Commissie Samenleving 10-1-2019: Commissie (SP) wil het agenderen voor de volgende 

commissie. 

(2018/516812) 

 

1.4 Vaststellen Subsidiekader en uitvoeringsregelingen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en 

Reguliere Peuteropvang 2019 
Commissie Samenleving 10-1-2019: Commissie (Jouw Haarlem) wil het agenderen voor een 

volgende vergadering. 

(2018/710421) 
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1.5 Activiteiten Coalitie Haarlem Ontmoet 
Commissie Samenleving 10-1-2019: Commissie (GroenLinks) wil het agenderen voor een 

volgende vergadering.  

(2018/757326) 

 

1.6 * 2018881940 Ongevraagd advies wachtijden Wmo aanvragen 

Commissie Samenleving 10-1-2019: Ter kennisgeving aangenomen 

 

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

 

2.1 Toezegging rolstoeltoegankelijkheid monumenten verbeteren 

Commissie Samenleving 10-1-2019: Ter kennisgeving aangenomen 

(2018/143703) 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording art 38 vragen PvdA  stimuleren bijstandsgerechtigden door eigen 

ondernemerschap 

Commissie Samenleving 10-1-2019: Ter kennisgeving aangenomen 

(2018/764125) 

 

3.2 Beantwoording artikel 38 vragen Jouw Haarlem aangaande de samenwerking Sociaal 

Wijkteam en team Sociale Recherche 
Commissie Samenleving 10-1-2019: Commissie (Jouw Haarlem) wil het voor de volgende 

vergadering agenderen. 

(2018/754392) 

 

 

 

 


