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Besluitenlijst 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 31 oktober 2019 

 Aantal bezoekers: 6 

 Aantal sprekers:  4 

 

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. 26 september 2019 (alleen n.a.v.) 

Cie. Samenleving 31 okt 2019: geen opmerkingen nav transcript 26 sept 2019. 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  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.  

Cie Samenleving 31-10-2019: voldoende besproken  

(2019/683161) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging inzicht te geven in de wijze van communicatie met 

betrokkenen inzake overgang Tafeltje Dekje naar Haarlem Effect en Kievit ook hierover te 
informeren 

Wethouder Roduner zegt toe na te gaan hoe de communicatie met betrokkenen over 
de overname van tafeltje Dekje door Haarlem Effect (van UVV) is gegaan en zal Kievit 
ook hierover informeren. 

(2019/892841) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7.  Bestuursrapportage 2019 
Cie Beheer 3/10/2019: bespreekpunt 
Cie Samenleving 31 okt. 2019: besproken, door naar de raad als bespreekpunt 
Cie Bestuur 3-10-2019: behandeld, kan door naar de raad als bespreekpunt 

Cie Ontwikkeling 31 okt. 2019 programmanrs 4.1 tm 4.3 en 5.3 behandeld. 

(2019/706471) 

 

 Overige punten ter bespreking 
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8.  Versterking van de sturing op het sociaal domein 

Cie Samenleving 31-10-2019: voldoende besproken 

(2019/608361) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Voortgangsrapportage inzake Versterking van de 
sturing Sociaal Domein in jan en april 2020 

Wethouder Botter zegt toe 2 maal (in jan en aprr. 2020) met een tussentijdse 
rapportage te komen inzake de svz Versterking van de sturing sociaal domein  

(2019/892757) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Informatienota over besteding budget Versterking van 
de sturing Sociaal Domein 
Wethouder Botter zegt toe om binnen 4-5 weken te komen met een informatienota over 

de besteding van het budget (1 miljoen) inzake de versterking van de sturing Sociaal 

Domein, parallel lopend aan uitvoering.  

(2019/892773) 

 

9.  Huishoudelijke ondersteuning normenkader 

Commissie Samenleving 31-10-2019: voldoende besproken 

(2019/669767) 

 

10.  Voortgangsrapportage Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen oktober 2019 

Commissie Samenleving 31-10-2019: voldoende besproken  

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Tussenstand procesoptimalisatie wachttijden WMO 

Wethouder Meijs zegt toe na te gaan of er over een half jaar (maart/april 2020) weer 
een Tussenstand procesoptimalisatie wachttijden WMO kan worden gegeven  

(2019/892876) 

 

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

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging bij insprekers terugkoppeling gesprek met Regiorijder 
LLV  

Nav insprekers zegt weth Botter toe in gesprek te gaan met Regiorijder LLV en resultaat 
terug te koppelen aan insprekers en commissie.  

(2019/894878) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

12.  Aanpassen Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 
Cie Samenleving 31-10-2019: als hamerstuk door naar de raad  
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(2019/807397) 

 

 •  Moties - Motie 22.1 Zeer kwetsbare jongeren niet in de kou zetten! 
Cie samenleving 31 okt. 2019: motie afgedaan met aangepaste Verordening Cie 

akkoord.  

(2019/569355) 

 

13.  Vrijgeven krediet Digitale Transformatie ICT voor Sociaal Domein 

Cie Samenleving 31-10-2019: als hamerstuk door naar raad  

(2019/813138) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

14.  Preventief Interventie Team Jeugd 
cie samenleving 31-10-2019: voldoende besproken; motie 27 (heeft PIT meerwaarde voor 

Haarlem; 2019/311621) is daarmee afgedaan  

(2019/745976) 

 

 •  Moties - Motie 27 Heeft het concept van het PIT (Preventief Informatie Team) een 
meerwaarde voor Haarlem 
Cie samenleving 31-10-2019: voldoende besproken; motie 27 (heeft PIT meerwaarde voor 

Haarlem; 2019/311621) is daardoor afgedaan  

(2017/311621) 

 

15.  Tijdelijke woonvoorziening voor jongvolwassen daklozen: Perron 18 
Cie Samenleving 29-08-2019: tkn stuk geagendeerd voor een volgende vergadering op 
verzoek van JH 

Cie Samenleving 31-10-2019: voldoende besproken 

(2019/443408) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging: Inzicht in de wijze van communnicatie met 
betrokkenen en Kievit hierover ook informeren. 

Wethouder Roduner zegt toe na te gaan hoe de communicatie met betrokkenen is 
verlopen en zal ook Kievit hierover informeren. 

(2019/894428) 

 

16.  Rondvraag 

 

17.  Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Informatienota Implementatie wet verplichte GGZ Haarlem 

Cie Samenleving 31 okt 2019: tkn stuk wordt ovv SP in een volgende vergadering besproken 

(2019/708348) 

 

1.2 Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder 2019 

Cie Samenleving 31 okt 2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/742692) 

 

1.3 Invoering kostprijsdekkende huur 

Cie Samenleving 31 okt 2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/759001) 

 

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

 

2.1 Raadsinformatiebrief Opstart leerlingenvervoer binnen RegioRijder 

Cie Samenleving 31 okt 2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.2 Raadsinformatiebrief over reeds gemaakte afspraken International School Haarlem (ISH) 

Cie Samenleving 31 okt 2019: RIB tkn stuk voor kennisgeving aangenomen. 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging informatie reeds gemaakte afspraken ISH 
Cie Samenleving 31 okt 2019: RIB tkn stuk voor kennisgeving aangenomen. Afgehandeld. 

(2019/401705) 

 

2.3 Raadsinformatiebrief; voortgang nieuwbouwproject Sporthal Sportweg en 

nieuwbouwplannen Koninklijke HFC 

Cie Samenleving 31 okt 2019: RIB tkn stuk voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.4 Informatiebrief Achterstanden levering hulpmiddelen en verbeterplan Hulpmiddelencentrum 

Cie Samenleving 31 okt 2019: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.5 Stand van zaken Jeugdzorg Plus - Parlan 'Transferium'  

Cie Samenleving 31 okt 2019: RIB tkn stuk voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.6 Toezegging inzicht in bemiddelingsbedragen Participatiebedrijf  
Cie Samenleving 31 okt 2019: verantwoording toezegging tkn stuk voor kennisgeving 
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aangenomen. 
Wethouder Roduner zegt Trots Haarlem toe inzicht te geven in de bemiddelingsbedragen 

in de vorming van een regionaal Participatiebedrijf. 

(2019/705458) 

 

2.7 Motie 24.06 De bedreigde Hagedis 

Cie Samenleving 31 okt 2019: verantwoording motie tkn stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/451807) 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RvO betreffende de uitrol van 5G in relatie tot 

gezondheidsklachten 
Cie Samenleving 31 okt 2019: beantwoording raadsvragen ovv D66 bespreken in een volgende 

vergadering 

(2019/832823) 

 

4 Brieven van de Rekenkamercommissie 

Cie Samenleving 31 okt 2019: Brief RKC tkn stuk voor kennisgeving aangenomen. 

 •  NVRR Samenwerkingsonderzoek Toegankelijkheid gemeentelijk beleid 

 

 

 


