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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 9 januari 2020 

 Aantal bezoekers: 3 

 Aantal sprekers: - 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

Agendapunt 5G (met meerdere TB geagendeerde stukken) is in afwachting van een zsm 
te organiseren raadsmarkt hierover uitgesteld. Initiatief ligt bij GLH vanuit commissie 
bestuur, met in ieder geval vertegenwoordiging vanuit commissie Samenleving voor wat 

betreft de gezondheidsaspecten.   

 

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. 28 november 2019 (alleen naar aanleiding van) 

   

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Afdoening Motie 11.3 Gelijk behandeling in de sport 

 
Commissie Samenleving 9 januari 2020:  Het onderwerp gelijke behandeling in de sport komt 
terug bij bespreking van de sportagenda medio april/mei.   

 

 •     Toezeggingen - Toezegging: lijst met nog niet getekende verenigingen (vertrouwelijk) 
aan commissie zenden met opgave van reden waarom er nog niet is getekend     

Wethouder Snoek heeft toegezegd de commissie een lijst te overhandigen met de 
nog niet getekende verenigingen (vertrouwelijk) met daarbij aangegeven de reden 
waarom er nog niet is getekend     

(2020/38175) 

 

• Toezegging: Wethouder Snoek heeft toegezegd in de Agenda voor de Sport 2020-

2023 aandacht te besteden aan het onderwerp gelijke behandeling in de sport. 

 



  2/6 

 

   

   

 •  Toezeggingen - Toezegging: er is aandacht voor (het hebben van) een vertrouwenspersoon 
bij de sportclubs  

Wethouder Snoek heeft toegezegd aandacht te geven aan het belang van het hebben 
van een vertrouwenspersoon en hier bij de sportclubs aandacht voor te blijven vragen.  

(2020/38211) 

 

8.  Brandbrief vluchtelingenwerk (bespreking o.v.v. SP) 

Commissie Samenleving 9 januari 2020:  Voldoende besproken.  
Voor de raadsvergadering d.d. 30 januari 2020 komt (ovv CDA en SP) informatie inzake 
(aanvang/duur) termijn begeleidingstraject en (ovv OPHaarlem) over het 

Participatieverklaringstraject.    

    

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

Geen insprekers  

 

10.  Koffiepauze 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

11.  Onderwijskansenbeleid Haarlem 2019-2022 
Commissie Samenleving 9 januari 2020: gaat door naar de raad als hamerstuk 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging: commissie zal worden geinformeerd over de voortgang  

Toezegging: wethouder Botter zegt de commissie toe (gepast) over de voortgang inzake 
het onderwijskansenbeleid te zullen informeren  

(2020/38234) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging: de commissie wordt geinformeerd over hoe om te gaan met de 
moeilijk te bereiken groep (van 14%).  

Toezegging: wethouder Botter zegt toe de commissie te informeren over hoe om te 
gaan met de moeilijk te bereiken groep (van 14%).  

(2020/38240) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

12.  Uitrol 5G 

UITGESTELD: Cie Samenleving 9 januari 2020: Agendapunt 5G (met meerdere TB 
geagendeerde stukken) is in afwachting van een zsm te organiseren raadsmarkt hierover 
uitgesteld. Initiatief ligt bij GLH vanuit commissie bestuur, met in ieder geval 
vertegenwoordiging vanuit commissie Samenleving voor wat betreft de 
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gezondheidsaspecten.   

 

    

13.  Rondvraag 

 

Toezegging: er wordt zsm in gesprek met de voedselbank gegaan inzake de opties die er zijn 

voor verstrekking voedselhulp aan gezinnen die in de Velserpoort zitten.   

Door wethouder Roduner is toegezegd dat er zsm in gesprek met de voedselbank wordt 

gegaan om de opties te bespreken die er zijn voor verstrekking voedselhulp aan gezinnen 

die in de Velserpoort zitten. 

 

14.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Stand van zaken veranderingen beschermd wonen en maatschappelijke opvang  

Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

1.2 Benoeming twee leden Participatieraad 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

1.3 Jaarverslag 2018-2019 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ovv SP ter bespreking in een volgende 
vergadering 

 

   

1.4 Convenanten Lokale Educatieve Agenda Haarlem 2019 - 2023 en Regionale Educatieve 

Agenda Zuid-Kennemerland en Velsen 2019 - 2023 

Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

1.5 Actualisatie regionale instructie voor uitvoering leerplicht en RMC  Zuid- Kennemerland 

en IJmond en gegevensuitwisseling 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ovv SP ter bespreking in een volgende 

vergadering 

 

1.6 Informatienota financieel resultaat 2019 
Commissie Bestuur 12-12-2019: voldoende besproken 
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Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

   

1.7 Vaststellen onderzoeksopzet 213a-onderzoek combinatiefunctionarissen 

Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

   

1.8 Stand van zaken uitvoeringsprogramma behorende bij nota Samen voor Jeugd Haarlem 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 
(betreft tussenbericht; toezegging is nog niet afgedaan) 

 

   

1.9 Vaststelling prestatieplan CJG 2020 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

   

 

1.10 Vaststellen uitvoeringsregeling Subsidie zelf- en belangenorganisaties 2020 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

   

   

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

 

2.1 Stand van zaken speeltuin Ramplaankwartier 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ovv VVD ter bespreking in een volgende 

vergadering 

 

   

2.2 Toezegging inzicht in cijfers benchmark hoeveelheden werkenden onder statushouders  

Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen; Toezegging 

is afgedaan 

 

   

   

   

   

2.3 Toezegging aantal ambtenaren maatje BUUV 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen; Toezegging 

is afgedaan 
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2.4 Toezegging inzicht te geven in de wijze wijze van communicatie met betrokkenen inzake 

overgang Tafeltje Dekje naar Haarlem Effect en Kievit ook hierover te informeren 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen; toezegging 

is afgedaan. 

    

2.5 Toezegging uitgangspunten Orionzone in relatie tot Sporthal 

Cie. Ontwikkeling 9 jan. 2020: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen; 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen; toezegging 
is afgedaan. 

 

2.6 Begroting van de aanpak versterking sturing sociaal domein 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen; toezegging is 

afgedaan 

   

2.7 Update leerlingenvervoer binnen RegioRijder 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen; toezegging is 

afgedaan 

   

2.8 Personeelstekorten Onderwijs en Kinderopvang 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

2.9 Inspectie rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ovv SP de commissie informeren over de 
actuele stand van zaken; anders ter bespreking in een volgende vergadering 

 

2.10 Stand van zaken Jeugdhulpaanbieders Parlan, Kenter Jeugdhulp en Lijn5 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ovv VVD ter bespreking in een volgende 
vergadering (svz Kenter) 

 

2.11 Werksessie sociale basis en vervolg 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording artikel 38 vragen over HVO Querido 

Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 
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3.2 Beantwoording art. 38 vragen van AP inzake gezondheid jongeren 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

 

 

   

 

 


