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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 5 maart 2020 

 Aantal bezoekers: 8 

 Aantal sprekers: 3 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

5.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

6.  Transcript commissie d.d. 6 februari 2020 (alleen n.a.v.) 

 

7.  Voortgangsrapportage wachttijden WMO -aanvragen februari 2020  

 Commissie Samenleving 5 maart 2020: voldoende besproken   

 

 •  Toezeggingen nieuw-   

Wethouder Meijs heeft in de commissie vergadering van 5 maart 2020 toegezegd dat er 

voor de volgende commissievergadering een overzicht wordt opgesteld van de juridische 

procedures inzake de WMO aanvragen (ovv de VVD) en de inhuur waarover in de 

rapportage wordt gesproken inzichtelijk wordt gemaakt (ovv Trots Haarlem) 

Ook zal worden gekeken op welke wijze proeftuinen en procesoptimalisatie de 

personeelskosten kunnen laten dalen en de wachttijden te verminderen.  

(2020/221786). Daarnaast is toegezegd om informatie te geven over problematiek die 

speelt in de keten bij aanbieders door wachttijden (ovv VVD) 

 

8.  RKC brief met overzicht openstaande aanbevelingen- aangekondigd per email 30 januari door 

Inge voor alle cie's maart  

Commissie Samenleving 5 maart 2020: voldoende besproken   

    

9.  Krediet vrijgeven voor nieuwbouw kleedkamers en renovatie hoofdveld sportcomplex 

Koninklijke HFC (Kredieten investeringen sportcomplex Koninklijke HFC)   

Commissie Samenleving 5 maart 2020:  gaat als hamerstuk door naar de raad 

(2020/43378) 

 

 •  Toezeggingen nieuw - Toezegging: wethouder Snoek komt schriftelijk terug op de vraag van 

de AP inzake de veiligheidseisen van de tribune HFC (2020/221857) 
 
Toezeggingen nieuw : Wethouder Snoek zal in gesprek gaan met de HFC mbt de 
verkeersveiligheid rondom het complex; wat zijn de mogelijkheden en in samenspraak met 
de buurt; zijn er ook nog fietsvoorzieningen op het terrein zelf mogelijk (2020/226132) 
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10.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

 

11.  Vaststellen Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 (SHO) en Jaarlijks 

Onderwijshuisvestingsplan 2020 (JOP)  

Commissie Samenleving 5 maart 2020: als bespreekpunt naar de raad   

   

 •  Toezeggingen - Duurzaamheid van schoolgebouwen 

Wethouder Botter zegt toe met een notitie te komen inzake duurzaamheid van de 
schoolgebouwen in Haarlem.  

 

 •  Toezeggingen nieuw- Toezegging: wethouder Botter zegt toe voor de raadsbehandeling 

(26 maart 2020) schriftelijk aan te geven hoe de tekst inzake besluitpunt 3 eerste deel 

(mbt intrekken onderzoek naar brede onderwijshuisvesting in Schalkwijk) kan worden 

aangepast (2020/221960) 

   

12.   Stand van zaken Kenter: Is in beslotenheid behandeld  

 

13.     Stand van zaken mbt Motie 25.11 Veilig spelen in het Ramplaankwartier 

  Commissie Samenleving 5 maart 2020:  de stavaza is besproken; de motie 25.11 kan nog 
niet worden afgedaan; commissie zal op de hoogte worden gehouden van voortgang nav 
gehouden overleggen met speeltuinvereniging  
 

• Toezeggingen nieuw- Wethouder Botter komt naar de commissie terug zodra er een 
concrete uitkomst/resultaat is te melden inzake het proces speeltuin 
Ramplaankwartier (2020/0221899) 

• Toezeggingen nieuw: Overzicht financiën speeltuinen in Haarlem - wat ontvangen de 
speeltuinen van ons als bijdrage/subsidie? Indien bijdrage via bijv. Haarlem Effect dan 
bij hen achterhalen wat zij (individueel) ontvangen 

 

14.  Rondvraag 

15.  Sluiting 

 

I Ter kennisname meegezonden stukken 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Evaluatie SRO Kennemerland BV - 2018 
Ter kennisname commissie Samenleving 5 maart 2020: ter kennisgeving aangenomen 

1.2 Vrijgeven krediet nieuwbouw gymzaal Phoenixstraat 
Ter kennisname commissie Samenleving 5 maart 2020: ter kennisgeving aangenomen 

1.3 Ervaringsonderzoeken Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang 
Ter kennisname commissie Samenleving 5 maart 2020: ovv SP ter bespreking in een volgende 
commissievergadering 
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1.4 Stand van zaken versterking sturing sociaal domein 
Ter kennisname commissie Samenleving 5 maart 2020: ovv VVD ter bespreking in een 
volgende commissievergadering 

 •  Toezeggingen - Toezegging Voortgangsrapportage inzake Versterking van de sturing Sociaal 

Domein in jan en april 2020 (2019/892757) 

 

1.5 Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 
Ter kennisname commissie Samenleving 5 maart 2020: ovv VVD ter bespreking in een 
volgende commissievergadering  

2 Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Verantwoording motie '‘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 

2.2 Verantwoording Motie 48BIS Kosten besparen bij de schuldhulpdienstverlening, kies voor het 

Zweeds model 
Ter kennisname commissie Samenleving 5 maart 2020: ter kennisgeving aangenomen; motie 

derhalve afgedaan 

2.3 Verantwoording Toezegging: informeert de commissie over hoe om te gaan met de moeilijk 

te bereiken groep van kinderen met een taalachterstand (van 14%).  
Ter kennisname commissie Samenleving 5 maart 2020: ovv SP en VVD ter bespreking in een 

volgende commissievergadering 

2.4 Verantwoording toezegging informeren commissie uitkomsten onderzoek focusgroep 

mantelzorg  
Ter kennisname commissie Samenleving 5 maart 2020: ovv PvdA ter bespreking in een 

volgende commissievergadering 

3 Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoording artikel 38 vragen PvdA en de SP inzake toename van het aantal dakloze 

Haarlemmers 
Ter kennisname commissie Samenleving 5 maart 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

 

 

   

 

  

 

 


