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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 26 september 2019 

 Aantal bezoekers: 10 

 Aantal sprekers: 2 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

 

4.  Agenda komende vergadering(en) 

 

5.  Transcript commissie samenleving d.d. 29 augustus 2019 (alleen n.a.v.) 

 

Overige punten ter bespreking 

 

6.  Motie 2.01 Met de HaarlemPas moet echt veel meer kunnen 
Cie Samenleving 26-09-2019: commissie niet akkoord met afdoening motie. Commissie 

bespreekt de (afdoening van) de motie graag opnieuw na de geplande gesprekken van de 

wethouder met de culturele partners in de stad. 

(2018/408116) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging bespreken optie last minute tickets voor HaarlemPas houders 
met culturele instellingen 

Wethouder Roduner zegt toe het voorstel over goedkope last minute tickers voor 
HaarlemPas houders met culturele instellingen te bespreken. 

(2019/788205) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging rekenvoorbeeld kosten om de HaarlemPas voor meer 
inkomensgroepen beschikbaar te maken. 

Wethouder Roduner zegt toe voor de begroting te komen met een rekenvoorbeeld 
waarin beschreven staat wat de kosten zijn voor het beschikbaar maken van de 
HaarlemPas voor groepen 1. met een inkomen van 150% van wat de grens nu is voor 
het in aanmerking komen voor de pas, en 2. voor Haarlemmers met een modaal 
inkomen.  

(2019/788210) 
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7.  Voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders 2018-1 april 2019 

Cie Samenleving 26-09-2019: voldoende besproken. 

(2019/372767) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging inzicht in cijfers benchmark hoeveelheden werkenden onder 
statushouders  

Wethouder Roduner zegt toe de inzichten uit de Benchmark met andere gemeenten 
wat betreft het aantal werkenden onder statushouders te delen met de commissie. 

(2019/788230) 

 

Toezeggingen:  Toezegging Kaders nieuwe wet Inburgering 

Wethouder Roduner zal in 2020 de commissie informeren over de voorgenomen kaders 

voor de implementatie van de nieuwe wet Inburgering (2019/810603) 

 

Ter advisering aan de raad 

 

8.  Nota integraal jeugdbeleid 'Samen voor jeugd'  

Cie Samenleving 26-09-2019: gaat door naar de raad van 17-10 als hamerstuk met 

stemverklaring. 

(2019/293272) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging RIB inzake vaccinatiegraad  

Wethouder Botter zegt toe de commissie middels een RIB te informeren over de 
vaccinatiegraad in Haarlem 

(2019/788393) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging bespreking eerste concept uitvoeringsprogramma jeugdbeleid 

Wethouder Botter zegt toe in november met een eerste concept uitvoeringsprogramma 
jeugdbeleid naar de commissie te komen. 

(2019/788284) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging kinderburgemeester start in ieder geval voor 1 april 2020 

Wethouder Botter zegt in de commissie van 26-09-2019 toe dat de kinderburgemeester 
binnen een half jaar zal starten.  

(2019/788353) 

 

9.  Kenter Jeugdhulp 

Cie Samenleving 26-09-2019: voldoende besproken. 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging inzage in finaciële positie Kenter 

Wethouder Botter zegt in de vergadering van 26-09-2019 toe binnen een aantal weken 
inzicht te geven in de financiële positie van Kenter.  
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(2019/788565) 

 

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

 

11.  Bestuursrapportage 2019 

Cie Samenleving 26-09-2019: niet besproken. doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

(2019/706471) 

 

12.  Voortgangsrapportage Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen september 2019 
Cie Samenleving 26-09-2019: voldoende besproken. 
 

13. Concept raadsjaaragenda: geen opmerkingen n.a.v. 

 

14.  Rondvraag 

 

15.  Sluiting 

 

Ter kennisname meegezonden stukken 

        I       Afdoeningen toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 

        1.1 Toezegging nagaan nut oprichten revolverend fonds voor Werkpas 

   Cie samenleving 26-09-2019: ter kennisgeving aangenomen.  

(2019/47545)   

 

1.2 Ontwikkelingen jeugdhulporganisatie Lijn5 

Cie Samenleving 26-09-2019: ter kennisgeving aangenomen. 

  

1.3 Toezegging regioverzoek DomusPlus/ Skaeve Huse toesturen aan commissie  
Cie Samenleving 26-09-2019: ter kennisgeving aangenomen. (2019/459667) 

 

II Beantwoorde raadsvragen  

2.1 Beantwoording artikel 38 vragen Hart voor Haarlem inzake Tafeltje dekje 
Cie Samenleving 26-09-2019: geagendeerd voor een volgende vergadering op verzoek van de 
VVD. Bij de bespreking betrekken ze ook graag de technische vragen over Tafeltje Dekje 

ingediend door VVD en Trots Haarlem. (2019/683161) 

 

 

 

 


