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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 28 november 2019 

 Aantal bezoekers: 15 

 Aantal sprekers: 3 

 

 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  

 

Vaststellen van de agenda 

 

Commissie Samenleving 28 november 2019 : 1.1 TKN Toekenning subsidies sociale basis 

wordt na akkoord commissie als agendapunt 16 toegevoegd aan de agenda   

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

 

4.  Agenda komende vergadering(en) 

 

5.  Transcript commissie samenleving d.d. 31 oktober 2019 (alleen n.a.v.) 

Cie. Samenleving 28 november 2019: geen opmerkingen nav verslag  

  

Ter advisering aan de raad 

 

6.  Realisatie instandhouding openbaar primair (speciaal) onderwijs 2018 

Commissie Samenleving 28 november 2019: Gaat als hamerstuk door naar de raad van 19           
december 2019 

    

   

7.  Realisatie instandhouding openbaar voortgezet (speciaal) en primair speciaal onderwijs 

2018 
Commissie Samenleving 28 november 2019: Gaat als hamerstuk door naar de raad van 19 
december 2019 
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8.  Realisatie instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2018 
Commissie Samenleving 28 november 2019: Gaat als hamerstuk door naar de raad van 19 

december 2019 

  

Overige punten ter bespreking 

 

9.  Evaluatierapport Schulddienstverlening 'Stevig op eigen benen' 
Commissie Samenleving 28 november 2019: voldoende besproken en akkoord met afdoening 
aanbeveling 2016/196450 
 

 

 

•  Toezegging (nieuw)- Voor het zomerreces wordt een technische sessie gehouden inzake het 
nieuwe beleid schuldhulpverlening 

Toezegging van wethouder Roduner om voor het zomerreces  een technische sessie  te 
houden inzake het nieuwe beleid schuldhulpverlening (gepland voor na zomerreces) 

(2019/968273) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

10.  Raadsjaaragenda 2020 
Commissie Samenleving 28 november 2019 (vwb onderdeel commissie Samenleving): Als 

hamerstuk door naar de raad van 19 december 2019 

 

  

11.  Kredieten investeringen sportvelden 2020 
Commissie Samenleving 28 november 2019: Gaat als hamerstuk met stemverklaring door 
naar de raad van 19 december 2019 

 

 •  Toezeggingen  - Matrix aanpassen Non-infill 
Wethouder Snoek zegt toe dat hij de de matrix zal aanpassen. Hij zal de non-infill en super 
gras naast de infill meenemen in de matrix. De wethouder zal alle varianten onderzoeken. 
Commissie Samenleving 28 november 2019: akkoord met afdoening toezegging   

   

12.  Vrijgeven krediet Sporthal 
Commissie Samenleving 28 november 2019: Gaat als bespreekpunt door naar de raad van 19 

december 2019 

 

 •  Toezegging (nieuw)- : Toelichtende brief mbt de uitgangspunten/relatie sporthal met de 
Orionzone voor behandeling in raad 19 december 2019 

Toezegging: wethouder Snoek zegt toe voor de behandeling in de raad van 19 
december met een toelichtende brief te komen mbt de uitgangspunten/relatie Sporthal 
Sportweg en de Orionzone (plaatsing entree e.d.) 

(2019/968297) 
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 •  Toezeggingen - Toezegging: aandacht voor exploitatiekosten, toegankelijkheid en 
duurzaamheid in DO  
Wethouder Snoek zegt toe in de DO (sporthal Sportweg) aandacht te hebben voor 

exploitatiekosten, toegankelijkheid en duurzaamheid.  

(2019/290650) 

Commissie Samenleving 28 november 2019: akkoord met afdoening toezegging   

 

 

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

 

 Overige punten ter bespreking 

  

14.  Voortgangsrapportage Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen november 2019 

Commissie Samenleving 28 november 2019:: voldoende besproken  

 

 •  Toezegging (nieuw) - (verdiepend) Inzicht geven in de aantallen in de rapportage WMO      

Toezegging: (verdiepend) inzicht geven in de aantallen genoemd in de rapportage WMO 
wachttijden, waardoor de inzet van de gemeente verduidelijkt wordt (wb halen van de 
wettelijke termijn)  (2019/968339) 

 

15.  Informatienota Implementatie wet verplichte GGZ Haarlem 
Commissie Samenleving 28 november 2019:  voldoende besproken  

 

16.  Rondvraag 

Commissie Samenleving 28 november 2019: akkoord met afdoening schriftelijke 

beantwoording nog niet behandelde rondvragen   

 

17.  Sluiting 

 

18.  Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Toekenning subsidies sociale basis 2020 
Cie Samenleving 28 november 2019: Tijdens vergadering (na mailwisseling ivm steun) 
instemming commissie met bespreking van dit stuk (ipv ter kennisname) met opmerking dat 

dit uitzondering is. Resultaat bespreking: voldoende besproken 

 •  Toezeggingen - Toezegging: commissie ontvangt definitieve beschikking sociale basis  
 Cie Samenleving 28 november 2019: akkoord met afdoening toezegging   

(2019/290682) 
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 •  Toezeggingen - Toezegging inzicht in stand van zaken subsidieaanvragen  
Cie Samenleving 28 november 2019: akkoord met afdoening toezegging 

 •  Toezeggingen - Toezegging decentralisatie uitkering eenzaamheid meenemen in 
besprekingen sociale basis 2020 
Cie Samenleving 28 november 2019: akkoord met afdoening toezegging   

 

1.2 Intentieverklaring Haarlems Sportakkoord 

Cie Samenleving 28 november 2019: ter kennisgeving aangenomen 

 

1.3 Stand van zaken lokaal Volksgezondheidsbeleid 

Cie Samenleving 28 november 2019: ter kennisgeving aangenomen 

  

1.4 Informatienota Afdoening Motie 11.3 Gelijk behandeling in de sport 

  Cie Samenleving 28 november 2019: niet akkoord met afdoening motie, wordt op 

verzoek van OPH bespreekpunt in commissie 9 januari 2020 

 

1.5 Evaluatie The Haarlem Project 

Cie Samenleving 28 november 2019: ter kennisgeving aangenomen 
 

22.  Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 

2.1 Toezegging rekenvoorbeeld kosten om de HaarlemPas voor meer inkomensgroepen 

beschikbaar te maken. 

Cie Samenleving 28 november 2019: akkoord met afdoening toezegging 

   

2.2 Toezegging inzichtelijk maken financiële consequenties WMO aanvragen lange termijn 
Cie Samenleving 28 november 2019: akkoord met afdoening toezegging  

 

2.3 Toezegging inventarisatie(proces) risico's andere sporthallen  

Cie Samenleving 28 november 2019: akkoord met afdoening toezegging 

   

2.4 RIB Proces onderbrenging Veilig Thuis bij de Veiligheidsregio Kennemerland  

Cie Samenleving 28 november 2019: ter kennisgeving aangenomen 

 

 3. Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording artikel 38 vragen Zwartboek “hoezo zelfredzaamheid”? 

Cie Samenleving 28 november 2019: komt op verzoek van de SP ter bespreking in 
commissie Samenleving op 9 januari 2020; met onderzoek GGD (geanonimiseerd of 
anders de resultaten) 
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4 Ingekomen stukken 

  4.1 Update jeugdhulp en vaktherapie en schrapsessies 
Cie Samenleving 28 november 2019: ter kennisgeving aangenomen 

 

  4.2 Brandbrief Vluchtelingenwerk  
Cie Samenleving 28 november 2019: Op verzoek van SP komt dit tkn stuk ter bespreking 

in commissie Samenleving op 9 januari 2020. 

 

 

 


