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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 27 augustus 2020 

 Aantal bezoekers: - 

 Aantal sprekers: 4 

 

 

1.  Vaststellen van de agenda 

Op verzoek van de PvdA wordt met instemming van de commissie het ter kennisname stuk 

3.3 bij behandeling agendapunt 5 gevoegd. 

2.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

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

4.  Transcript commissie d.d. 4 juni 2020 (alleen naar aanleiding van) 

 

Ter advisering aan de raad 

 

5.  Verlengen beleidskader opvang, wonen en herstel 

Op verzoek van de PvdA is instemming van de commissie het ter kennisname stuk 3.3 

(Beantwoording artikel 38 vragen PvdA en de SP inzake de toename van dakloze 

Haarlemmers) bij de behandeling van dit agendapunt gevoegd.  
(2020/584408); 
 
Commissie Samenleving 27 augustus 2020: Gaat door naar de raad van 17 september als 

Hamerstuk met stemverklaring. 

(2020/491429) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging wethouder Meijs in cie Samenleving 29 augustus: er 

wordt nav de vraag van Trots Haarlem schriftelijk teruggekoppeld hoe het precies zit met de 

kosten bij het zgn. 'omklappen' van de woning  (2020/792498) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: Er komt nog dit jaar (2020) een nota over de uitbreiding 

van Domus+ en Skaeve Huse ter bespreking naar de commissie (2020/792554) 

 

 Eetpauze 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Evaluatie Sanctiebeleid Maatschappelijke Opvang 
Commissie Samenleving 27 augustus 2020: voldoende behandeld (2020/583806) 
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•  Toezeggingen - Toezegging: Sanctiebeleid met betrekking tot de daklozenopvang zal aan de 
commissie worden gepresenteerd (via een nog te bepalen vorm)  
Commissie Samenleving 27 augustus 2020: akkoord met de afdoening van deze toezegging 
(2020/127890) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging van wethouder Meijs om nav vraag CU schriftelijk terug 
te koppelen hoe bij een schorsing een uitwisseling tussen de locaties plaatsvindt  
Bij een schorsing op de ene locatie (bijv. Velserpoort) dient een geschorste wel terecht te 
kunnen op de andere locatie (bijv. Wilhelminastraat) (2020/794530) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7.  Maatregelen kostenbeheersing Jeugd 
Commissie Samenleving 27 augustus 2020: commissie is niet akkoord met voorliggend 
raadsstuk (met moties 10, 11 en 20 en een amendement) ; er dient meer onderbouwing te 
komen op de keuzes (maatregelen) en de mogelijke effecten ervan.  
Er wordt dan ook door het college een nieuw raadsbesluit voor de komende raad van 17 
september opgesteld voor de maatregelen 2020. Verdere besluitvorming over maatregelen 

2021 en verder volgt bij behandeling begroting.  

(2020/705190) 

 

 •  Moties - Motie 20 Waar blijft toch dat plan, met één regisseur voor dat ene gezin 

(2020/633789) 

 •  Moties - Motie 10 Minder Administratie, Meer Tijd voor Zorg (2020/633736) 

 •  Moties - Motie 11 Laat mensen niet wachten op hulp (2020/633757) 

 •  Advies Participatieraad Opinie nota jeugd WMO 

 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

9.  Lokale Steun Kenter Jeugdhulp 

Commissie Samenleving 27 augustus 2020: als hamerstuk met stemverklaring naar de raad 

(2020/721119) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging van wethouder Botter om eenmaal per kwartaal de 

commissie te informeren over de stand van zaken inzake Kenter jeugdhulp 

(2020/794554) 

 

 • Raadsinformatiebrief Stand van zaken Kenter Jeugdhulp - juli 
Commissie Samenleving 27 augustus 2020:  Deze RIB was als achtergrondinformatie 
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bijgevoegd voor behandeling in commissie  

 • Beantwoording raadsvragen VVD ex. Art. 38 over de financiële bijdrage aan Kenter  
Deze stukken waren als achtergrondinformatie bijgevoegd voor behandeling in commissie bij 

agendapunt raadsbesluit Lokale steun Kenter jeugdhulp gevoegd  

(2020/505524) 

   

10.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

  

Actieve informatieplicht 

1.1 Informatienota voortgang implementatie Wvggz 
Commissie Samenleving 27 augustus 2020:  O.v.v. de PvdA agenderen ter bespreking voor 
een volgende vergadering; verzoek PvdA daarbij: graag onderbouwd met notitie waarin een 

vergelijking van de oude situatie en de nieuwe  situatie wordt geschetst.  

(2020/496431) 

1.2 Stand van zaken speeltuin Ramplaan 
Ter kennisname Commissie Samenleving 27 augustus 2020:  ter kennisgeving aangenomen. 

Toezegging is afgedaan.  

(2020/605666) 

1.3 Collegebesluit Jaarrekening Paswerk 2019 

Ter kennisname Commissie Samenleving 27 augustus 2020:  ter kennisgeving aangenomen.  

(2020/501907) 

1.4 Resultaten pilot Cliëntenbelang en koploperproject cliëntondersteuning Haarlem 
Ter kennisname Commissie Samenleving 27 augustus 2020: op verzoek van de Actiepartij 

voor een volgende commissievergadering agenderen ter bespreking  

(2020/586744) 

1.5 Aanvraag ESF-subsidie  (Europees Sociaal Fonds) voor Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet 

Speciaal Onderwijs (VSO) 2020-2021  

Ter kennisname Commissie Samenleving 27 augustus 2020:  ter kennisgeving aangenomen.  

(2020/597072) 

2 Brieven van het College van BenW 

2.1 Reactie college op Initiatiefvoorstel PvdA "(ver)bouw aan een levensloopbestendig 

/vergrijzingsproof Haarlem 
Ter kennisname Commissie Samenleving 27 augustus 2020:  PvdA verzoekt tot bespreking 
van het initiatiefvoorstel en vervolgstappen in de commissie Ontwikkeling  ipv Samenleving 

(reden: betreft vnl. wonen)  

(2020/607040) 

 •  Initiatief voorstellen - Presentatie Initiatiefvoorstel  Pvda (Ver)bouw aan een 
levensloopbestendig / vergrijzingsproof Haarlem! 

Raadsvergadering 3 juni 2020: de presentatie heeft plaatsgevonden. Verzoek reactie 
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college.  

(2020/172289) 

2.2 Pilot Functiegerichte bekostiging en tijdregistratie 

Ter kennisname Commissie Samenleving 27 augustus 2020:  ter kennisgeving aangenomen 

2.3 Nieuwe leverancier Wmo hulpmiddelen: Kersten Hulpmiddelenspecialist 

Ter kennisname Commissie Samenleving 27 augustus 2020:  ter kennisgeving aangenomen 

3 Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoording schriftelijke vragen artikel 38 omtrent Respijtzorg 
Ter kennisname Commissie Samenleving 27 augustus 2020:  CDA verzoekt dit stuk te 
betrekken bij de bespreking van de Respijtzorg in commissie Samenleving die gepland staat 

voor 29 oktober 2020 (toezegging 2020/0390597) 

(2020/511276) 

3.2 Beantwoording artikel 38 vragen inzake RvO Trots Hlm onbeantwoorde vragen mbt 

Maatschappelijke opvang 

Ter kennisname Commissie Samenleving 27 augustus 2020: ter kennisgeving aangenomen 

(2020/594184) 

3.3 Beantwoording artikel 38 vragen PvdA en de SP inzake de toename van dakloze Haarlemmers 

(2020/584408); zie agendapunt 5 

3.4 Beantwoording vraag HvH inzake mondkapjes 

Ter kennisname Commissie Samenleving 27 augustus 2020: ter kennisgeving aangenomen 

(2020/515334) 

 

  

 

 


