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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 29 augustus 2019 

 Aantal bezoekers: 7 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

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. 6 juni 2019 (alleen n.a.v.) - openbaar en besloten + 

extra vergaderingen 20 juni en 3 juli 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Motie 2.01 Met de HaarlemPas moet echt veel meer kunnen 
Cie Samenleving 20-06-2019: geagendeerd op verzoek van OPH voor een volgende 
vergadering.  
Cie Samenleving 29-08-2019: niet besproken ivm afwezigheid OPH. Agenderen voor volgende 

vergadering.  

(2018/408116) 

 

7.  Vorming regionaal Participatiebedrijf 
Cie Samenleving 09-05-2019: geagendeerd voor een volgende vergadering op verzoek van AP. 

Cie Samenleving 26-08-2019: voldoende besproken.  

(2019/135670) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging inzicht in bemiddelingsbedragen Participatiebedrijf  

Wethouder Roduner zegt Trots Haarlem toe inzicht te geven in de 
bemiddelingsbedragen in de vorming van een regionaal Participatiebedrijf. 

(2019/705458) 

 

Ter advisering aan de raad 

 

8.  Beschikbaar stellen krediet vervanging luchtbehandeling Kennemer Sportcenter 

Cie Samenleving 29-8-2019: voldoende besproken. Stuk gaat als bespreekpunt naar de 

raad van 19-09-2019. Trots Haarlem kondigt motie van treurnis aan.  

(2019/537111) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging inventarisatie(proces) risico's andere sporthallen  
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Wethouder Snoek zegt cie Samenleving toe een inventarisatie naar de risico's van 
sporthallen in de gemeente uit te voeren en de commissie op de hoogte te stellen hoe 
dit inventarisatieproces eruit gaat zien en wanneer zij de resultaten kunnen 
verwachten.  

(2019/705506) 

 

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

 

10.  Verbetervoorstel hulp aan kinderen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 
Cie Samenleving 20-06-2019: geagendeerd op verzoek van D66 voor een volgende 
vergadering. 

Cie Samenleving 28-09-2019: voldoende besproken.  

(2019/318646) 

 
- Toezeggingen - Wethouder Botter zegt de commissie toe binnen vier maanden te 

komen met criteria voor de evaluatie van eind 2020 
- Toezeggingen - Wethouder Botter zegt de VVD toe …. (ging dit over het kijken naar 

de mogelijkheden rond het buddyproject? Of over iets anders?) 

 

11.  Overbruggingsmaatregel subsidies sociale basis 2020 

Cie Samenleving 29-08-2019: voldoende behandeld.  

(2019/475314) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging inzicht in stand van zaken subsidieaanvragen  

Wethouder Meijs zegt toe voor de begroting inzicht te geven in de stand van zaken van 
het aantal subsidie aanvragen.  

(2019/705524) 

 

 12.  Voortgangsrapportage Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen augustus 2019  
Cie Samenleving 29-08-2019: voldoende behandeld.  

 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging eerste tussenstand procesoptimalisatie WMO 

Wethouder Meijs zegt cie samenleving toe in oktober te komen met een eerste 
tussenstand van de evaluatie procesoptimalisatie Wmo, en hierin ook een 
categorisering van de problematiek van de langdurig wachtenden mee te nemen. 

(2019/705537) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging delen resultaten proeftuinen 

Wethouder Meijs zegt de commissie begin 2020 te informeren over de resultaten van 
de proeftuinen. 

(2019/705542) 
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13.  Rondvraag 

 

14.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve Informatieplicht  

 

1.1 Voorbereidende werkzaamheden vervanging luchtbehandeling Kennemer Sportcenter 

Cie Samenleving 29-08-2019: ter kennisgeving aangenomen. 

(2019/467481) 

 

1.2 Aansluiting Gelijke Kansen Alliantie ministerie OCW 

Cie Samenleving 29-08-2019: ter kennisgeving aangenomen. 

(2019/444994) 

 

1.3  

Voetbalvereniging HYS mag gebruik blijven maken van sportpark Reinaldapark 

Cie Samenleving 29-08-2019: ter kennisgeving aangenomen. 

(2019/467475) 

  

1.4 Versterken fraudebestrijding Wmo 2015/Jeugdwet 

Cie Samenleving 29-08-2019: ter kennisgeving aangenomen. 

(2019/287170) 

 

1.5 Voortgangsrapportage RegioRijder november 2018- april 2019 

Cie Samenleving 29-08-2019: geagendeerd voor een volgende vergadering op verzoek van SP. 

(2019/523326) 

 

1.6 Tijdelijke woonvoorziening voor jongvolwassen daklozen: Perron 18 

Cie Samenleving 29-08-2019: geagendeerd voor een volgende vergadering op verzoek van JH 

(2019/443408) 

 

1.7 Regeling gegevensdeling en gegevensverwerking  Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten(VSV) 2019 e.v. 

Cie Samenleving 29-08-2019: ter kennisgeving aangenomen. 

(2019/499760) 
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1.8 Uitvoeringsplan Regeling "Impuls Baankansen" voor jongeren van PRO (praktijkonderwijs) en 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 2019-2020 Regio Zuid-Kennemerland en IJmond 

Cie Samenleving 29-08-2019: geagendeerd voor een volgende vergadering op verzoek van PvdA. 

(2019/500546) 

 

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

 

2.1 RIB Statutaire zittingsduur leden Raad van Toezicht Stichting Spaarnesant 
Cie Samenleving 29-08-2019: ter kennisgeving aangenomen. 

 

2.2 RIB Kenter Jeugdhulp 

Cie Samenleving 29-08-2019: geagendeerd voor een volgende vergadering op verzoek van D66. VVD 
voegt toe; graag icm beantwoording vragen 

 

2.3 Raadsinformatiebrief Stand van zaken Veilig Thuis Juli 2019 
Cie Samenleving 29-08-2019: ter kennisgeving aangenomen. 

 

2.4 Raadsinformatiebrief over het stilleggen van de bouw Cruquiusschool   
Cie Samenleving 29-08-2019: Ter kennisgeving aangenomen. 

 

2.5 RIB Transferium Jeugdzorg Plus 
Cie Samenleving 29-08-2019: Ter kennisgeving aangenomen. 

 

2.6 RIB Verdeling budget 'Sport in Maatschappij' 
Cie Samenleving 29-08-2019: Ter kennisgeving aangenomen. 

 

III Beantwoorde raadsvragen  

 

3.1 Beantwoording raadsvragen ex. artikel 38 vragen VVD inzake Kenter en de continuïteit van de 

jeugdhulp in Haarlem 

Cie Samenleving 29-08-2019: geagendeerd op verzoek van VVD, icm RIB Kenter Jeugdhulp. 

(2019/545394) 

 

3.2 Beantwoording artikel 38 vragen VVD over de budgettaire verwerking van de verwachte 

toenemende zorgvraag 

Cie Samenleving 29-08-2019: Ter kennisgeving aangenomen. 

(2019/521376) 

 

 

 

 


