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Besluitenlijst 

 Commissie Samenleving 

 Datum: donderdag 2 december 2021 

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 7 

 
1.  Opening en mededelingen voorzitter 
2.  Vaststellen van de agenda 
3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 
4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 
5.  Transcript commissie d.d. 28 oktober 2021 (alleen n.a.v.) 

 

 Ter advisering aan de raad 
6A Realisatie instandhouding openbaar primair (speciaal) onderwijs 2020 

Commissie vergadering Samenleving 2-12-2021: het jaarverslag is behandeld en gaat door 

naar de raad van 23 december als hamerstuk met stemverklaring.  

(2021/532494) 

 •  Jaaragenda - Jaarverslag 2020 Stichting Spaarnesant 
De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2020 
de instandhouding van openbaar primair onderwijs gerealiseerd is. 

(2020/1244921) 

 

6B Realisatie instandhouding openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs 2020 
Commissie vergadering Samenleving 2-12-2021: het jaarverslag is behandeld en gaat door 
naar de raad van 23 december als hamerstuk met stemverklaring.  

(2021/496560) 

 •  Jaaragenda - Jaarverslag 2020 Stichting Dunamare Onderwijsgroep 
De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2020 
de instandhouding van openbaar voortgezet onderwijs gerealiseerd is. 

(2020/1244924) 

 

6C Realisatie instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2020 
Commissie vergadering Samenleving 2-12-2021: het jaarverslag is behandeld en gaat door 

naar de raad van 23 december als hamerstuk met stemverklaring.  

(2021/525148) 

 •  Jaaragenda - Jaarverslag 2020 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia 
De raad is als extern toezichthouder bevoegd om vast te stellen dat op basis van het jaarverslag 2020 
de instandhouding van openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs gerealiseerd is. 

(2020/1244912) 

 

7 Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2022 
Commissievergadering Samenleving 2-12-2021: het stuk is behandeld en gaat door naar de 

raadsvergadering van 23 december als hamerstuk.  

(2021/558211) 
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 •  Jaaragenda - Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2022 
Aan de commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de wijze van agenderen van de 
investeringsvoorstellen voor de buitensport in 2022 
(2020/1244978) 

  

 Overige punten ter bespreking 
 

8 Vaststellen van het 'Actieprogramma Verbinden en Versterken in de aanpak van huiselijk 

geweld Kennemerland 2021 - 2024' 
Cie Samenleving 30-9-2021: tkn stuk wordt ovv GLH ter bespreking geagendeerd in een 
volgende vergadering.   
Cie Samenleving 28-10-2021: op verzoek van GLH zal het BBV geagendeerd worden in een 
volgende vergadering in verband met een toevoeging van een rapport.  
Cie Samenleving 2-12-2021: Besluit voldoende besproken. Twee nieuwe toezeggingen 

genoteerd. 

(2021/457717) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging wethouder Botter: Aan de commissie wordt teruggekoppeld 
hoe het nu precies zit met de dubbele anonieme meldingen bij Veilig Thuis  

Cie Samenleving 2 december 2021: de toezegging is afgedaan. (2020/1161102) 
 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging wethouder Botter: bijeenkomst met professionals over 
de concretiseringsslag in de lokale aanpak van huiselijk geweld.  

Wethouder Botter zegt toe met cie leden en hulpverleners te willen praten in een 
bijeenkomst waarin een concretiseringsslag gemaakt kan worden in de lokale aanpak 
van huiselijk geweld. (2021/671089) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw - Toezegging wethouder Botter: bekendmaking resultaten over 2021 

van het Actieprogramma Verbinden en Versterken in de aanpak van huiselijk geweld 
Kennemerland 2021-2024. 
Wethouder Botter zegt toe de resultaten over 2021 van het Actieprogramma Verbinden en 
Versterken in de aanpak van huiselijk geweld Kennemerland  te delen met de Commissie 
Samenleving zodra die beschikbaar zijn (in het eerste kwartaal van '22). 

(2021/671159) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging: wethouder Botter neemt in het Uitvoeringsprogramma van de 

nota Huiselijk geweld en kindermishandeling ook informatie op mbt de toename van 

huiselijk geweld door de 2e golf Covid virus. Cie Samenleving 2 december 2021: de 
toezegging is afgedaan door de Commissie Samenleving.  

(2020/1161126) 
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Ter advisering aan de raad 
 

9 Raadsjaaragenda 2022 

Cie. Samenleving 2 dec. 2021: raadsjaaragenda 2022 kan als hamerstuk naar de raad van 

23 december. 

(2021/531063) 

 

10 Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020 
Commissie vergadering Samenleving 2-12-2021: de gewijzigde verordening MO gemeente 
Haarlem is behandeld en gaat door naar de Raad van 23 dec. als hamerstuk met 

stemverklaring.  

(2021/501417) 

 

 Overige punten ter bespreking 

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

12 Afbouw tijdelijke maatschappelijke opvang COVID 19 
Commissievergadering Samenleving 28/10/2021: Op verzoek van HvH zal deze BBV ter 
bespreking worden geagendeerd in de volgende Cie Samenleving. 
Commissievergadering Samenleving 2/12/2021: Het stuk wordt behandeld in een eerst 

volgende Cie vergadering.  

(2021/517673) 

 

13 Toenemend aantal Wmo-meldingen met langere afhandelingsduur 
Commissievergadering Samenleving 28/10/2021: Op verzoek van de PVDA zal deze RIB ter 
bespreking worden geagendeerd in de volgende Cie vergadering Samenleving. 
Commissievergadering Samenleving 2/12/2021: Het gehele agendapunt: de RIB wordt ter 
bespreking geagendeerd in de volgende Cie vergadering en 13.1 de Wmo-meldingen en 

afhandelingstermijnen november 2021 (2021/576221). 

  

14 Huiskamer van Oost (agenderingsverzoek OPH)  

Cie Samenleving 2/12/2021: het gehele agendapunt (inclusief de motie) wordt 

doorgeschoven naar een eerstvolgende vergadering Cie Samenleving.  

14.1 Afdoening Motie 39BIS PvdA Noodoplossing voor Huiskamer van Oost 

 

15 Stand van zaken Anton Pieckhofje 

Commissievergadering Samenleving 2/12/2021: het agendapunt stand van zaken Anton 
Pieckhoje is voldoende besproken. Er is een interpellatie debat aangekondigd voor in de 
raad van 23 december '21.  
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15.1 Anton Pieckhofje verbouwing 

 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging van Wethouder Meijs over de verbouwing van het Anton 

Pieckhofje. Wethouder Meijs zegt toe niet te starten met de renovatie van het Anton 

Pieckhofje voordat er uitsluitsel is over of Ymere akkoord gaat met het realiseren van 

de extra entree. (2021/669557) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging levering rapport en antwoordbrief inzake ontwikkelingen Anton 
Pieck Hofje. Wethouder Meijs zegt toe aan de hand van het bouwkundig rapport + offerte 
en een antwoordbrief op het tegenrapport uiterlijk voor de volgende commissie van 2 
december 2021 toe te sturen. (2021/595169) Commissie Samenleving 2 december 2021: de 
toezegging is afgedaan. 

 

 15.1   A Opleggen geheimhouding op offerte verbouwing Anton Pieckhofje 

(2021/633861). Cie 2-12-2021: afgehandeld.  

 

 •  Toezeggingen - Toezegging van Wethouder Meijs over het akoestische onderzoek (Anton 
Pieckhofje).Wethouder Meijs zegt toe om een akoestisch onderzoek te doen naar de 
gehorigheid in het hofje. (2021/494556) Commissie Samenleving 2 december 2021: de 
toezegging is afgedaan. 

   

15.2 Beantwoording art 38 vragen D66 en CDA omtrent Anton Pieck Hofje 
Commissie Samenleving 30 september 2021: beantwoording tkn wordt ovv D66 besproken 
in een volgende vergadering.  
Commissie Samenleving 28 oktober 2021: in afwachting van 3 stukken heeft de commissie 
verzocht het APH opnieuw te agenderen voor een volgende vergadering.  

Commissie Samenleving 2 december 2021: afgehandeld.  

(2021/484577) 

 

15.3   Toezeggingen - Toezegging inplannen gesprek met de bewoners van het Anton Pieckhofje  
Wethouder Meijs zegt toe op korte termijn een afspraak in te plannen met de bewoners van 
het Anton Pieckhofje voor een gesprek. (2021/595333) Commissie Samenleving 2 december 
2021: de toezegging is afgedaan. 

  

15.4  Toezeggingen - Toezegging terugkoppeling stand van zaken overlast door tijdelijke 

bewoners Anton Pieckhofje. Wethouder Meijs zegt toe terug te komen op de overlast 

n.a.v. het vermeende drugsgebruik van de tijdelijke bewoners van het Anton Pieckhofje. 

(2021/595237) Commissie Samenleving 2 december 2021: de toezegging is afgedaan.  
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 •  Toezeggingen Nieuw - Toezegging evaluatie doorstroomvoorziening Anton Pieckhofje in 
mei 2022.  
Wethouder Meijs zegt toe in mei '22 de ervaringen sinds de komst van de 
doorstroomvoorziening te evalueren. 

(2021/670753) 

 

   

 •  Toezeggingen Nieuw - Toezegging géén huisvesting van dak- en thuislozen met zware 
problematiek in het Anton Pieckhofje.  
Wethouder Meijs zegt toe dat er géén dak- en thuislozen met zware problematiek 
gehuisvest zullen worden in het Anton Pieckhofje. 

(2021/670624) 

 

15.5 Toezegging van Wethouder Meijs  over het overleg inwoners en omwonenden (Anton 

Pieckhofje).Wethouder Meijs zegt toe om deze maand (september 2021) in overleg te gaan 

met inwoners en omwonenden. 

(2021/494521). Commissie Samenleving 2 december 2021: de toezegging is afgedaan. 

 

15.6 Raadsinformatiebrief Tussenvoorziening maatschappelijke opvang in Anton Pieckhofje 

Commissie Samenleving 2 december 2021: de RIB is afgedaan. 

 

15.7 Toezegging van Wethouder Meijs over delen gespreksverslagen (Anton Pieckhofje). 
Wethouder Meijs zegt toe om de gespreksverslagen met omwonenden te delen met de 

commissie Samenleving.(2021/494566)  Commissie Samenleving 2 december 2021: de 

toezegging is afgedaan. 

 

15.8 Motie 31.6 Goed overleg doet wonderen 

(2021/378615) Cie vergadering 2-12-2021: de motie is behandeld. 

 

   

 Sluiting 
 

 Ter kennisname meegezonden stukken: 

 

 1. Actieve Informatieplicht 

1.1 Verlengen termijn TONK 
Commissievergadering Samenleving 2 december 2021: BBV Verlengen termijn TONK voor 
kennisgeving aangenomen. 
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1.2 Uitvoering geven aan het Haarlems Sportakkoord 2022 Commissievergadering Samenleving 

2 december 2021: stuk ter kennisgeving aangenomen. 

 

 

1.3 Taakstelling Sport Programmabegroting 2021 - 2025 
Cie Samenleving 2-12-2021: tkn stuk wordt ovv HvH ter bespreking geagendeerd in een 

volgende vergadering. 

1.4 Jaarverslag 2020-2021 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) van de RMC-

regio Zuid-Kennemerland en IJmond 
Cie Samenleving 2-12-2021: tkn stuk wordt ovv OPHaarlem ter bespreking geagendeerd in 

een volgende vergadering. 

(2021/592241) 

1.5 Beleidsregels Wet inburgering 2021 gemeente Haarlem 
Cie Samenleving 2-12-2021: het tkn stuk wordt ovv GLH ter bespreking geagendeerd in een 

volgende vergadering. 

(2021/584819) 

1.6 Informatienota 'SROI Jaarrapportage 2020' 
Commissievergadering Samenleving 2-12-2021: het tkn stuk is voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2021/553224) 

1.7 Voortgangsrapportage RegioRijder januari-augustus 2021 en klanttevredeheidsonderzoek 

Wmo- en leerlingenvervoer 2021 
Cie Samenleving 2-12-2021: tkn stuk wordt ovv OpHaarlem ter bespreking geagendeerd in 

een volgende vergadering. 

(2021/604301) 

 

 

2.1 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

Verordening wet inburgering  
Commissie Samenleving 2-12- 2021: de verordening zal besproken worden in een volgende 
Cie vergadering en bij de behandeling van beleidsregels Wet Inburgering 2021 Gemeente 
Haarlem betrokken worden.  
 
2.2 Aanpassing GR i.v.m. oprichting Participatiebedrijf  
Commissievergadering Samenleving 2-12-2021: het t.k.n stuk is voor kennisgeving 
aangenomen. 

 

2.3 Motie 2.01 Met de HaarlemPas moet echt veel meer kunnen 
Cie Samenleving 20-06-2019: geagendeerd op verzoek van OPH voor een volgende 
vergadering.  
Cie Samenleving 29-08-2019: niet besproken ivm afwezigheid OPH. Agenderen voor volgende 
vergadering.  
Cie Samenleving 26-09-2019: commissie niet akkoord met afdoening motie. Commissie 
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bespreekt de (afdoening van) de motie graag opnieuw na de geplande gesprekken van de 
wethouder met de culturele partners in de stad. 
Cie Samenleving 2-12-2021: commissie akkoord met afdoening motie.  

 

2.4  Toezegging bespreken optie last minute tickets voor HaarlemPas houders met culturele 
instellingen 

Wethouder Roduner zegt toe het voorstel over goedkope last minute tickets voor 
HaarlemPas houders met culturele instellingen te bespreken. 

Commissie Samenleving 2-12-2021: de toezegging is voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/788205) 

 

2.5 Toezegging wethouder Meijs over de borging lokale partners in het aanbestedingsproces 

(Gewoon in de Wijk) 

Commissie Samenleving 2 december 2021: de toezegging is voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/494128) / 2.5.1 Selectiedocument Gewoon in de Wijk.  

 

  

2.6 Informatienota looproutes (Sport op Straat) 

Commissie Samenleving 2 december 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen.  

(2021/468158) 

 2.6.1   Moties - 12.2   Motie Sport op straat BIS 

Commissievergadering Samenleving 2-12-2021: de motie is afgehandeld.  

(2020/1152217) 

 

2.7 Toezegging gefaseerd overzicht aanbesteding regionale verwerving jeugdhulp 
Commissie Samenleving 2/12/2021: de toezegging is voor kennisgeving aangenomen. 

 

3 Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Wachtlijsten jeugdhulp en budgetplafonds 
Commissie Samenleving 2/12/ 2021: de RIB 20210583611 is ter kennisgeving aangenomen. 

 

3.2 Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure brugklas voortgezet onderwijs 2022-2023 
Commissie vergadering Samenleving 2/12/2021: Op verzoek van de SP zal deze RIB ter 

bespreking worden geagendeerd in de volgende Cie vergadering. 

 

3.3 Stand van zaken Kenter Jeugdhulp, november 2021 
Commissie vergadering Samenleving 2/12/2021: RIB ter kennisgeving aangenomen. 
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 •  Toezeggingen - Toezegging wethouder Botter om eenmaal per kwartaal de commissie te 
informeren over de stand van zaken inzake Kenter jeugdhulp 

Commissievergadering Samenleving 2-12-2021: Toezegging ter kennisgeving aangenomen.  

(2020/794554) 

 

4 Beantwoorde raadsvragen 

 

4.1 Beantwoording art 38 vragen Trots Haarlem inzake aanmeldings- en inschrijvingsprocedure 

brugklas voortgezet onderwijs 2022-2023 

Commissie Samenleving 2/12/2021: De beantwoording art 38 vragen is ovv de SP ter 
bespreking geagendeerd in een volgende vergadering en wordt betrokken bij de 
bespreking v/d RIB: Aanmeldings-en inschrijvingsprocedure brugklas voortgezet 

onderwijs 2022-2023. 

(2021/561266) 

 

 4.1.1  - art 38 vragen Trots Haarlem over nieuw lotingssysteem 

Commissie vergadering Samenleving: ovv de SP wordt de art 38 vragen 
opnieuw behandeld in een volgende Cie vergadering.  

(2021/549807) 

 

5 Ingekomen stukken 

Brief Haarlemse Verbinders d.d. 8 nov 2021 inzake RIB van 12 okt. jl. 

 

 


