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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving (digitaal) 

 Datum: woensdag 13 mei 2020 

 Aantal bezoekers: - 

 Aantal sprekers: 1 (digitale) inspreker 

 

 

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.  Evaluatie minimabeleid: Haarlems minimabeleid vergroot bestaanszekerheid 
 
Commissie Samenleving 13 mei 2020: Voldoende behandeld 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: Het rapport Oost wordt op verzoek van de heer Van den 

Raadt (Trots Haarlem) aan de commissie verstrekt. (2020/500343) 

 

Toezeggingen (nieuw) - Toezegging: er zal worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor 
het verstrekken van mondkapjes aan minima  
Wethouder Roduner zegt toe in reactie op de vraag van de Actiepartij of er gratis 
mondkapjes worden verstrekt aan minima (nu er een verplichting is in het OV) na te gaan 
wat de gemeente hierin kan betekenen (wellicht ism met andere partners), nu dit extra 
kosten met zich meebrengt. (2020/500275) 

 

 •  Commissie Samenleving 13 mei 2020: Akkoord met de afdoening van de toezegging 
(2018/210481) Toezeggingen - Evaluatie minimabeleid op bereik en effectiviteit 
Bij de behandeling van het agendapunt Voortzetten minimabeleid 2018-2019 zegt 
wethouder Roduner toe het minimabeleid einde van het jaar te evalueren op bereik en op 
effectiviteit. 

   

  

6.  Jaap Edenlaan, realiseren nieuwbouw turnhal HLC 
 

Commissie Samenleving 13 mei 2020: gaat door naar de raad van 28 mei als bespreekpunt. 

(2020/236760) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging: De stadsecoloog zal worden betrokken bij de verdere 

ontwikkeling (nieuwbouw Turnhal) (2020/500361) 
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• Toezeggingen (nieuw): Toezegging: Wethouder Snoek zegt de commissie toe bij de 

ontwikkeling van de nieuwbouw Turnhal terug te komen op de mogelijkheid van de 

laadinfrastructuur (2020/507657) 

 

•  Toezeggingen (nieuw): Toezegging: Wethouder Snoek zegt de commissie toe bij de  

ontwikkeling van de nieuwbouw Turnhal terug te komen op de mogelijkheid van de  

laadinfrastructuur (2020/507680) 

  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: Wethouder Snoek zegt een zorgvuldig 
participatietraject toe (met omgeving)  

Wethouder Snoek zegt toe zorgvuldig met de omgeving in gesprek te gaan mbt de verdere 

ontwikkelingen nieuwbouw Turnhal (2020/500389) 

 

8 Zienswijze conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim 

en  Voortijdig Schoolverlaten (VSV)  Regio Zuid- Kennemerland en IJmond  

 
Commissie Samenleving 13 mei 2020: gaat door naar de raad van 28 mei 2020 als 

hamerstuk (2020/306611) 

  

9 Rondvraag 

De rondvraag van Trots Haarlem wordt nog schriftelijk beantwoord. 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: verstrekken van het onderzoek incident overlijden 

Wilhelminastraat   

Wethouder Botter heeft (als plaatsvervanger van wethouder Meijs) toegezegd de inhoud 

van het onderzoek inzake het incident (inzake het overlijden van een bewoner op locatie 

Wilhelminastraat) aan de commissie te verstrekken (2020/500441) 

 

10 Sluiting 

 

 

 

  

 

 


