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Besluitenlijst 

 

 Commissie Samenleving  

 Datum: donderdag 4 juni 2020 

 Aantal bezoekers: - 

 Aantal sprekers: - 

 

 

1.  Opening voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda  

3.  Mededelingen  

4.  Agenda komende vergadering 

5.  Transcript commissie d.d. 13 mei en 20 mei (alleen naar aanleiding van) 

  

6.  Criteria voor vormgeving evaluatie hulp aan kinderen in de maatschappelijke opvang en 
vrouwenopvang 

Commissie Samenleving 4 juni 2020: voldoende besproken; toezegging is afgedaan 

  

  Toezeggingen - Toezegging vormgeving criteria evaluatie maatschappelijke opvang en 
vrouwenopvang  
Commissie Samenleving 4 juni 2020: toezegging is afgedaan 

 

7.  Klant Tevredenheid Onderzoek SRO Kennemerland BV 2019 
Commissie Samenleving 20 mei 2020 ter kennisname geagendeerd: op verzoek van de AP als 
bespreekpunt geagendeerd voor een volgende commissievergadering  
Commissie Samenleving 4 juni 2020: voldoende besproken 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging van wethouder Snoek om de onderdelen 

'verhuurtevredenheid' en 'schoonmaak gymzalen' bij de evaluatie SRO extra aandacht te 

geven   

(2020/550180) 

 

8.  Informatienota Wet inburgering 2021 
Commissie Samenleving 20 mei 2020 ter kennisname geagendeerd: op verzoek van D66 als 
bespreekpunt geagendeerd voor een volgende commissievergadering  
Commissie Samenleving 4 juni 2020: voldoende behandeld; de volgende moties zijn 
afgedaan: 
1. Motie ‘Kwaliteitskeurmerk Taal- en inburgeringscursussen  
2. Motie ‘Werken is de sleutel tot integratie’ 
3. Motie ‘Je bent nooit te oud om te leren, toch?’ 
4. Motie ‘Om mee te kunnen doen, moet je wel gezond zijn’  
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 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging van wethouder Roduner om als tussenstap (naar de 

reeds aangekondigde terugkoppeling in het vierde kwartaal) na de zomer inzicht in de 

(financiële) situatie te geven inzake de Wet inburgering 2021 (2020/550244) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Wethouder Roduner zegt toe in samenwerking met de griffie een 

toelichtende sessie/presentatie door ARQ (Nationaal Psychotrauma Centrum) te 

organiseren     

(2020/550311) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) -  Wethouder Roduner heeft toegezegd op de vraag naar de stand 

van zaken/inzicht in mogelijke vrouwenbesnijdenissen in Haarlem schriftelijk te reageren. 

(2020/550692) 

 

9.  Begroting 2021 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 
Commissie Samenleving 4 juni 2020; gaat als Hamerstuk met stemverklaring door naar de 

raad   

(2020/265354) 

 

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

Geen insprekers 

 

11.  Uitvoering motie 61 '‘Regenboogbeleid: doen we genoeg om te doen wat we moeten 

doen?” 
Ter kennisname commissie Samenleving 5 maart 2020: ovv SP en VVD ter bespreking in een 
volgende commissievergadering 
Commissie Samenleving 20 mei 2020: ivm tijdgebrek doorgeschoven naar een volgende 
commissievergadering 
Commissie Samenleving 4 juni 2020: voldoende besproken; motie is afgedaan 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Wethouder Meijs heeft toegezegd om de suggsetie om voor de 

Rode Loperscan in ieder stadsdeel  (van de 5) één instelling te gebruiken, mee te nemen in 

het gesprek met de Regenboogpartners   

(2020/550819) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) -  Wethouder Meijs heeft toegezegd na te gaan of in het kader van 

het regenboogbeleid bij de voorlichtingslessen op scholen ook het vervolgonderwijs (de 

MBO's) wordt bedoeld.   

(2020/550883) 

 

Toezeggingen (nieuw) -  Wethouder Meijs heeft toegezegd dat de commissie in het vierde 
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kwartaal van 2020 een update krijgt mbt het Regenboogbeleid  

(2020/0556725) 

 

12.  Zienswijze Wob verzoek ministerie VWS over informatie dak- en thuisloosheid 
Commissie Samenleving 20 mei 2020 ter kennisname geagendeerd: op verzoek van de SP als 
bespreekpunt geagendeerd voor een volgende commissievergadering (4 juni 2020) 
 

Commissie Samenleving 4 juni 2020: voldoende besproken 

(2020/296565) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Wethouder Meijs heeft toegezegd zo mogelijk voor het einde van 

het jaar terug te komen met verder uitgewerkte plannen inzake de Maatschappelijke 

Opvang en dit te bespreken in de commissie (2020/551187) 

 

13.  Voortgangsrapportage Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen april 2020 resp. mei 2020 
Commissie Samenleving 4 juni 2020: commissie akkoord  

 

14.  Sluiting 

 

I Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen rapportage 213a onderzoek verzakelijking subsidiesystematiek 

Commissie Samenleving 4 juni 2020: ter kennisgeving aangenomen 

   

2 Brieven van het College van BenW 

 

2.1 Mercuriusstraat 20, brand posthuis Zaanenpark 
Commissie Samenleving 4 juni 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

2.2 Stand van zaken Kenter Jeugdhulp 
Commissie samenleving 4 juni 2020 (ter kennisgeving): verzoek om alle Kenter gerelateerde 
zaken na zomerreces in de commissie (waar nodig besloten) te behandelen  

 

2.3 ''Informatie Lokale Steun Kenter'' 
Commissie samenleving 4 juni 2020 (ter kennisgeving): verzoek om alle Kenter gerelateerde 

zaken na zomerreces in de commissie (waar nodig besloten) te behandelen 

 

3.1 Beantwoording raadsvragen VVD ex. Art. 38 over de financiële bijdrage aan Kenter  
Commissie samenleving 4 juni 2020 (ter kennisgeving): verzoek om alle Kenter gerelateerde 
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zaken na zomerreces in de commissie (waar nodig besloten) te behandelen 

 

 

 


