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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving (digitaal) 

 Datum: woensdag 20 mei 2020 

 Aantal bezoekers: - 

 Aantal sprekers: 2 (digitaal) 

 

 

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 

6.  Transcript commissie d.d. 8 april 2020 (alleen naar aanleiding van) 

  

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Stand van zaken versterking sturing sociaal domein 
Ter kennisname commissie Samenleving 5 maart 2020: ovv VVD ter bespreking in een 
volgende commissievergadering 
incl. stukken mbt Eindrapportage versterking sturing sociaal domein 
Commissie Samenleving 20 mei 2020: voldoende besproken, de toezegging is daarmee 
tevens afgedaan;  
Nieuwe stukken mbt evaluatie of maken van keuzes zullen weer naar de commissie worden 
gebracht.  

   

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Uitvoering 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 
Commissie Samenleving 20 mei 2020: ivm tijdgebrek doorgeschoven naar een volgende 

commissievergadering (4 juni 2020) 

(2019/1014738) 

 

 

 

9.  Uitvoering actieplan Maatschappelijke Opvang 

Commissie Samenleving 20 mei 2020: voldoende besproken 

(2020/165700) 
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 •  Toezeggingen (nieuw:) - Toezegging van wethouder Meijs om naar aanleiding van de vraag 

van de AP inzake de implementatie van de wetgeving (WMCZ2018) hierover de commissie 

schriftelijk te informeren en hierover ook in gesprek te gaan met de cliëntenraad  

(2020/518355) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw:) - Toezegging van wethouder Meijs om bij de gemeente Zaanstad en 

Amsterdam na te gaan wat hun strategie inhoudt mbt de uitstroom uit de opvang 

(2020/518370) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw:) -  Toezegging van wethouder Meijs om in gesprek met de 

woningbouwvereniging ook de suggestie mee te nemen om voor economisch daklozen 

tijdelijke leegstaande huizen/panden ter beschikking te stellen  

(2020/518347) 

 

10.  Raadsinformatiebrief Stand van zaken omtrent Wmo Hulpmiddelen en faillissement 

Hulpmiddelencentrum (ov.v. Jouw Haarlem Raad 23 april) 

Raadsvergadering 23-4-2020: op verzoek van Jouw Haarlem agenderen in commissie 

Commissie Samenleving 20 mei 2020: voldoende besproken 

 

 

11.  Rondvraag 

Ivm verband met tijdgebrek wordt de rondvraag van de SP schriftelijk beantwoord 

 

Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1  Actieve informatieplicht 

1.1    Evaluatie: Artikel 1 in de Haarlemse praktijk 

   Commissie Samenleving 20 mei 2020: ter kennisgeving aangenomen 

   

1.2        Jaarrekening GR schoolverzuim en vsv 2019 definitief 

       Commissie Samenleving 20 mei 2020: ter kennisgeving aangenomen 

1.3                  Zienswijze Wob verzoek ministerie VWS over informatie dak- en thuisloosheid 
            Commissie Samenleving 20 mei 2020 ter kennisname geagendeerd: op verzoek 

van de SP als bespreekpunt geagendeerd voor een volgende 
commissievergadering (4 juni 2020)  

1.4 Klant Tevredenheid Onderzoek SRO Kennemerland BV 2019 
               Commissie Samenleving 20 mei 2020 ter kennisname geagendeerd: op verzoek 

van de AP als bespreekpunt geagendeerd voor een volgende 
commissievergadering (4 juni 2020)  
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2 Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Toezegging wethouder Roduner inzicht te geven in de meerkosten  van verlenging 

van de maatschappelijke begeleiding van 1 naar 2 jaar 
Commissie Samenleving 20 mei 2020: ter kennisgeving aangenomen en de 

toezegging is daarmee afgedaan 

2.2   Afdoen toezegging toesturen geheime lijst verenigingen die verklaring gelijke 

behandeling niet kunnen tekenen  
Commissie Samenleving 20 mei 2020: ter kennisgeving aangenomen en de 
toezegging is daarmee afgedaan 

2.3 Informatienota Wet inburgering 2021 
Commissie Samenleving 20 mei 2020 ter kennisname geagendeerd: op verzoek van 
D66 als bespreekpunt geagendeerd voor een volgende commissievergadering (4 
juni 2020)  

2.4 Criteria voor vormgeving evaluatie hulp aan kinderen in de maatschappelijke 

opvang en vrouwenopvang 

Commissie Samenleving 20 mei 2020: ovv de AP wordt dit een bespreekpunt op de 

volgende commissievergadering van 4 juni 2020  

   

3  Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Voortgangsrapportage Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen maart 2020 

Commissie Samenleving 20 mei 2020: ter kennisgeving aangenomen  

3.2 Stand van zaken maatregelen Corona voor afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport  

Commissie Samenleving 20 mei 2020: ter kennisgeving aangenomen  

3.3 Impact coronamaatregelen op voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

Commissie Samenleving 20 mei 2020: ter kennisgeving aangenomen  

   

4        Beantwoorde raadsvragen 

 

Beantwoording art. 38 vragen VVD over het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 

2019-2022   

Commissie Samenleving 20 mei 2020: ter kennisgeving aangenomen  

  

  

 

 

 


