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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: woensdag 8 april 2020 

 Aantal bezoekers: Geen (ivm Coronamaatregelen) 

 Aantal sprekers: Geen (idem) 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

  

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

 

5.  Transcript commissie d.d 5 maart 2020  (alleen naar aanleiding van) 

Naar aanleiding van de opmerking van de heer El Aïchi (CDA) dient er een aanpassing in het 

Transcript te zijn op pagina 8 Rondvraag: Het is niet de voorzitter, maar de wethouder die 

antwoord heeft gegeven op de vraag van het CDA. 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Onderzoek naar een brede openbare VO-voorziening in Schalkwijk in relatie tot het SHO 

2019-2022  
Commissie Samenleving 8 april 2020: Het raadsvoorstel SHO -met de voorgestelde aanpassing 
optie 2 in bijgevoegd voorstel- gaat door naar de raad als bespreekpunt (er komt nl nog een 
aanpassing op het raadsvoorstel SHO).  
 
Er bleek een meerderheid voor de optie (2) om in 2021 een nieuw uitgebreid onderzoek te 
laten doen naar een VO school/voorziening in Schalkwijk.  
De wethouder gaat het voorstel SHO (besluitpunt 3) daarop dan ook aanpassen, maar zal 
tevens als extra aanpassing voorstellen dat er alvorens dit onderzoek te gaan uitvoeren eerst 
nagegaan wordt of er bij de schoolbesturen hiervoor interesse bestaat. Ook wat betreft het 

onderdeel Dunamare volgt er nog een aanpassing. 

(2020/261945) 

 

 •  Toezeggingen - 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) 
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Ter advisering aan de raad 

 

7.  Kaderstelling subsidies sociale basis 2021 
Commissie Samenleving 8 april 2020: Voldoende behandeld en gaat door naar de raad als 
bespreekpunt. De technische vragen van D66 worden nog voor de raad beantwoord.  

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: de inconsequentie tussen de indicatoren in bijlage 1 en 

3 en de vragen van de RKC daaromtrent worden nog nader uitgezocht (voor de 
raadsbehandeling) 
(2020/326962) 

   

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: Eind dit jaar komt er een (voortgang) opninienota 
inzake de Kaderstelling Sociale Basis naar de commissie Samenleving ter bespreking 
 (2020/390521) 

 

 •  Toezegging (nieuw) : Toezegging: Voor het zomerreces wordt de commissie geïnformeerd 

over de samenwerking tussen Haarlem Effect en Dok (update) 

(2020/390418) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

8.  Actualisatie Verordening, Uitvoeringsregels en Uitvoeringsbesluit Wmo gemeente Haarlem 

2020 
Commissie Samenleving 8 april 2020: gaat door naar de raad als hamerstuk met 

stemverklaring (SP) 

(2020/76491) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: Met betrekking tot de vraag van het CDA om meer 

bekendheid (ruchtbaarheid) te geven aan de respijtzorg heeft wethouder Meijs 

toegezegd de commissie hierover in het najaar verder te informeren. 

(2020/390597) 

   

9.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken; zijn afgedaan  

 

     Actieve informatieplicht 

 1.1 Informatienota 'SROI Jaarrapportage 2018' 
Cie Samenleving 8 april 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 1.2 Verdeling budget 'Verbinding sport & maatschappij' 2020 
Cie Samenleving 8 april 2020: ter kennisgeving aangenomen 
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 1.3 Voortgangsrapportage RegioRijder mei- oktober 2019 en Evaluatie start 

leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020 

Cie Samenleving 8 april 2020: ter kennisgeving aangenomen 

(2020/190125) 

     Afdoening toezeggingen en moties 

 2.1 Toezegging wethouder Botter de brief van de minister over big 

data/kansencirkel/toeslagenaffaire nav vragen SP toe te zenden aan de raad 
Cie Samenleving 8 april 2020: ter kennisgeving aangenomen, akkoord afdoening 

toezegging 

(2020/96874) 

 2.2 Toezegging kinderburgemeester start in ieder geval voor 1 april 2020 

Cie Samenleving 8 april 2020: ter kennisgeving aangenomen; toezegging is afgedaan 

(2019/788353) 

 2.3 Motie 21.2 Verhogen Vaccinatiegraad 

Cie Samenleving 8 april 2020: ter kennisgeving aangenomen; motie is afgedaan 

(2019/961159) 

 2.4 Toezegging: Wethouder Snoek zal in gesprek gaan met de HFC mbt de 

verkeersveiligheid rondom het complex95% en 

Cie Samenleving 8 april 2020: ter kennisgeving aangenomen; toezegging is afgedaan  

(2020/226132) 

 2.5 Motie 18 Voedselbank ook voor dakloze gezinnen 

Cie Samenleving 8 april 2020: ter kennisgeving aangenomen; toezegging is afgedaan 

(2019/960347) 

Beantwoorde raadsvragen 

 3.1 Beantwoording vragen D66-fractie ex artikel 38 RvO inzake achterstanden levering 

hulpmiddelen en verbeterplan Hulpmiddelencentrum (HMC)  

Cie Samenleving 8 april 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 3.2 Beantwoording schriftelijke vragen art.38 omtrent tijdelijke woonunit Noord 

Schalkwijkerweg 

Cie Samenleving 8 april 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 Ingekomen stukken 

 4.1 Begroting Paswerk 

 

   

 


