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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 6 februari 2020 

 Aantal bezoekers: 13 

 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. 9 januari 2020 (alleen naar aanleiding van) 

7.  Niet tijdig beantwoorde raadsvragen (procesmatig, niet inhoudelijk) 

        

      Art.38 vragen PvdA en SP inzake toename van het aantal dakloze Haarlemmers 
Commissie Samenleving 6 februari 2020: Beantwoording is ondertussen reeds bij      
commissie bekend geworden d.d. 6-2-2020. 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Rapport signaal gestuurd onderzoek GGD locatie Velserpoort Hvo-querido ism: 

 8.1 Beantwoording artikel 38 vragen Zwartboek “hoezo zelfredzaamheid”? 

Cie Samenleving 28 november 2019: dit -tkn- stuk komt op verzoek van de SP ter bespreking 

in commissie 9 januari 2020 met onderzoek GGD - Ivm ziekte wethouder MTM 

doorgeschoven naar vergadering van 6 februari 2020 

8.2 Rapport Trajectbegeleiding Maatschappelijke Opvang 

 
Ivm afwezigheid wethouder MTM, doorgeschoven naar vergadering van 6 februari 2020 

Commissie Samenleving 6 februari 2020: voldoende besproken 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: Sanctiebeleid met betrekking tot de daklozenopvang 
zal aan de commissie worden gepresenteerd (via een nog te bepalen vorm). 
Wethouder Meijs heeft toegezegd dat het sanctiebeleid met betrekking tot de 
daklozenopvang  goed zal worden bekeken en aan de commissie zal worden 
gepresenteerd (via een nog te bepalen vorm)  (2020/127890) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: eind 2020  zal een risicogestuurd toezichtsonderzoek 

plaatsvinden naar onder meer de opvolging van de aanbevelingen in het signaalgestuurde 

toezichtsrapport dat eind 2019 heeft plaatsgevonden.  Wethouder Meijs zegt toe een 

andere toezichtsorganisatie te vragen dit onderzoek uit te voeren dan de huidige 
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toezichthouder kwaliteit in Haarlem, GGD Kennemerland. Daarbij zal zij de onderzoekers 

vragen meerdere clienten te spreken. De commissie ontvangt het onderzoeksrapport.   

(2020/127857) 
 

  

9.  Voortgangsrapportage Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen december 2019 

Ivm afwezigheid wethouder MTM doorgeschoven naar vergadering van 6 februari 2020 

 Voortgangsrapportage Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen januari 2020 

Commissie Samenleving 6 februari 2020: voldoende besproken 

 

10.  Toekomst sociale basis 

Commissie Samenleving 6 februari 2020: voldoende besproken 

 

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

  

 Ter advisering  

 

12.  Benoeming drie leden Raad van Toezicht Spaarnesant 

Commissie Samenleving 6 februari 2020: gaat door naar de raad als hamerstuk met 

stemverklaring 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

13.  Concept uitvoeringsprogramma Jeugdbeleid 

Commissie Samenleving 6 februari 2020: voldoende besproken 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: de commissie zal geinformeerd worden (via bijv. een 
infographic) over de uitgaven in het jeugd- en het preventiebeleid 

Toezegging: de commissie zal geïnformeerd worden (via bijv. een infographic) over de 
uitgaven in het jeugd- en het preventiebeleid, waardoor inzicht wordt verkregen in de 
verdeling van de gelden tussen de jeugdzorg en de jeugdpreventie.   

(2020/128149) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging bespreking eerste concept uitvoeringsprogramma jeugdbeleid 
Commissie Samenleving 6 februari 2020: door bespreking in de commissie is toezegging 
'bespreking eerste concept uitvoeringsprogramma' afgedaan  

 

14.  Stand van zaken Jeugdhulpaanbieders Parlan, Kenter Jeugdhulp en Lijn5  
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ovv VVD ter bespreking in vergadering van 6 
februari 2020 (svz Kenter) 
14.1 Verstrekken en opleggen geheimhouding op ''Verbeterplan Kenter'' 
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14.2 Raadsinformatiebrief Stand van zaken Kenter Jeugdhulp 
 

Commissie Samenleving 6 februari 2020: voldoende (incl. in beslotenheid) besproken; in 
commissie 5 maart 2020 komt dit onderwerp weer op de agenda; 
 
Toezegging (nieuw):  Toezegging van wethouder Botter om uiterlijk binnen 2 maanden met 
een verbeterplan inzake Kenter te komen. Dit verbeterplan houdt een Plan van aanpak in 

waarbij mogelijke alternatieven worden benoemd. (2020/0131706) 

 

15.  Rondvraag 

Nog niet beantwoorde rondvragen worden schriftelijk beantwoord. 

 

16.  Sluiting 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Briefadressen dak- en thuisloze jongeren 

Commissie Samenleving 6 februari 2020: ter kennisgeving aangenomen (de 'intentie om 

advies van zwerfjongerenteam over te nemen' wordt ook nog schriftelijk bevestigd)   

 

1.2 Invoering abonnementstarief Wmo 2020 

Commissie Samenleving 6 februari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Verantwoording toezegging voortgang junior college 

Commissie Samenleving 6 februari 2020: ter kennisgeving aangenomen; toezegging is 

afgedaan 

2.2 Verantwoording toezegging: commissie zal worden geinformeerd over de voortgang 

Onderwijskansenbeleid  
Commissie Samenleving 6 februari 2020: ovv SP ter bespreking in een volgende vergadering 

 

    

3 Brieven van het College van BenW 

3.1 Overname van jeugdhulpaanbieder Lijn5 
Commissie Samenleving 6 februari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

3.2 Update omtrent Achterstanden levering hulpmiddelen en verbeterplan 

Hulpmiddelencentrum  
Commissie Samenleving 6 februari 2020: ter kennisgeving aangenomen  

 

4.  - 
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