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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 24 september 2020 

 Aantal bezoekers:  

 Aantal sprekers:  

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Mededelingen voor leden en collegeleden  

 

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

 

  

5.  Transcript commissie Samenleving 27 augustus 2020 (alleen naar aanleiding van) 

 

Overige punten ter bespreking 

 

6.  RKC adviesbrief Rapportage 213a onderzoek verzakelijking subsidiesystematiek 
Commissie Samenleving 24-9-2020:  RKC adviesbrief 213a onderzoek Verzakelijking 
Subsidiesystematiek (met bijlagen Rapportage 213a onderzoek en Nota Vaststelling 
rapportage van het 213a onderzoek verzakelijking subsidiesystematiek; tkn Cie Samenleving 4 
juni 2020) is voldoende besproken 
 

Toezeggingen (nieuw)- Toezegging van wethouder Meijs om nog dit jaar in een nog nader te 

bepalen vorm een bijeenkomst te houden over de indicatoren en effectmeting mbt de 
(wijkgerichte) uitvraag Sociale Basis 

Bij de bespreking van de Adviesbrief RKC 213a onderzoek Verzakelijking 
Subsidiesystematiek is naar aanleiding van vragen over de hernieuwde Uitvraag door 
wethouder Meijs toegezegd dat er nog dit jaar voor de commissie een bijeenkomst wordt 
georganiseerd (in nntb vorm), waarin de indicatoren en de effecten bij de hernieuwde 

wijkgerichte aanvraag wordt toegelicht (2020/902613) 

 

7.  Resultaten pilot Cliëntenbelang en koploperproject cliëntondersteuning Haarlem 
Ter kennisname Commissie Samenleving 27 augustus 2020: op verzoek van de Actiepartij ter 
bespreking geagendeerd 
Commissie Samenleving 24 september 2020: voldoende besproken 

 

 



  2/4 

 

(2020/586744) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging van wethouder Meijs om na een jaar de stand van zaken 

(bevindingen) inzake het Koploperproject cliëntondersteuning Haarlem met de commissie 
te delen   

Bij de bespreking van de Resultaten pilot Cliëntenbelang en Koploperproject 
cliëntondersteuning Haarlem in de commissie Samenleving van 24 september 2020 
heeft wethouder Meijs toegezegd voor 1 juli 2021 terug te komen naar de commissie 
met de stand van zaken mbt het Koploperproject cliëntondersteuning Haarlem (dit 
project heeft dan een jaar gelopen)(2020/902650) 

  

8.  Voortgangsrapportage Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen september 2020 

(met de evaluatie van de Procesoptimalisatie en de Proeftuinen Toegang als bijlagen) 

Commissie Samenleving 24 september 2020: voldoende besproken  

 

 •  Toezegging delen resultaten proeftuinen 

Wethouder Meijs zegt toe de commissie begin 2020 te informeren over de resultaten 
van de proeftuinen.  

Commissie Samenleving 24 september 2020: De evaluaties van de 
Procesoptimalisatie en de Proeftuinen Toegang zijn als bijlagen bij de 
Raadsinformatiebrief gevoegd.  
De toezegging om de resultaten van de proeftuinen te delen is daarmee 
afgehandeld. (2019/965622) 

  

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

Naar aanleiding van de inspreekbijdaregn wordt wethouder Meijs verzocht kennis te 

nemen van deze bijdragen en haar reactie hierop aan de commissie terug te 

koppelen  

 

10.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Financiële middelen voor in- en uitvoering Wet inburgering en overbrugging aanbod 

statushouders 1e helft 2021 
Commissie Samenleving 24 september 2020: Op verzoek van Trots Haarlem wordt dit 
tkn stuk opgewaardeerd tot bespreekstuk en gevoegd bij de bespreking van het 
toegezegde beleidsplan; Ook wordt teruggekoppeld aan Trots Haarlem of het in de 
informatienota aangegeven informeren van de commissie over de middelen  -via het 
beleidsplan- dat zou plaatsvinden in het vierde kwartaal 2020 nog voor de 
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begrotingsbehandeling is te verwachten.       

 

 

(2020/773955) 

 •  Toezeggingen - Toezegging van wethouder Roduner om als tussenstap (naar de reeds 

aangekondigde terugkoppeling in het vierde kwartaal) na de zomer inzicht in de (financiële) 

situatie te geven inzake de Wet inburgering 2021  

(2020/550244) 

1.2 Convenant kwaliteit taal en inburgering 

Commissie Samenleving 24 september 2020: ter kennisgeving aangenomen 

(2020/741269) 

1.3 Clientervaringsonderzoek Wmo over jaar 2019 

Commissie Samenleving 24 september 2020: ter kennisgeving aangenomen 

(2020/775291) 

1.4 Zicht op Kwaliteit van de Wmo  

Commissie Samenleving 24 september 2020: ter kennisgeving aangenomen 

(2020/788046) 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Verantwoording Toezegging: er zal worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor 

het verstrekken van mondkapjes aan minima in Haarlem 
Commissie Samenleving 24 september 2020: ter kennisgeving aangenomen; 

toezegging is afgedaan 

(2020/500275) 

2.2 Verantwoording Toezegging: het rapport Oost wordt op verzoek van de heer van den 

Raadt (Trost Haarlem) aan de commissie verstrekt. 
Commissie Samenleving 24 september 2020: onjuiste rapport bleek te zijn 

toegevoegd; juiste informatie komt alsnog naar de commissie  

(2020/500343) 

2.3 Verantwoording Toezegging: Wethouder Roduner zegt toe in samenwerking met de 

griffie een toelichtende sessie/presentatie door ARQ (Nationaal Psychotrauma 

Centrum) te organiseren     
Commissie Samenleving 24 september 2020: ter kennisgeving aangenomen; 

toezegging wordt afgedaan 

(2020/550311) 

2.4  Verantwoording toezegging nav motie 2.23 BIS: Wethouder Roduner zegt toe nav 

motie 2.23 BIS Aan de slag bij Werkpas het voorstel mee te nemen in de verdere 

uitwerking van het participatiebedrijf 
Commissie Samenleving 24 september 2020: ter kennisgeving aangenomen; 

toezegging wordt afgedaan  

(2018/805315) 
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3  Brieven van het College van BenW 

3.1 Afsluiting tijdelijke noodopvang Beijneshal 

Commissie Samenleving 24 september 2020: ter kennisgeving aangenomen  

4  Beantwoorde raadsvragen 

4.1 Beantwoording art. 38 vraag HvH inzake zzp-ers in economische crisis 
Commissie Samenleving 24 september 2020: op verzoek van HvH wordt dit tknstuk 

opgewaardeerd tot bespreekstuk in een volgende commissie Samenleving 

(2020/782115) 

 

 


