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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving donderdag 2 september 2021 

 

De geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw. 

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. 3 juni (alleen naar aanleiding van) 

 

  Ter advisering aan de raad 

 

6.  Exploitatiebijdragen 2021-2023 voor sportinventaris binnensport accommodaties  

Commissie Samenleving 2 september 2021: voldoende besproken, gaat door naar de 

Raad als hamerstuk met stemverklaring. (2021/95416) 

 

 •  JOS-10132354-SRO-Exploitatie Overeenkomst Sportaccommadaties  

 

 •  Toezegging overzicht en aanpak voorstel benodigd meerjarenonderhoud sporthallen 

Tijdens de mededelingen in Cie Samenleving 26-9-2019: wethouder Snoek zegt toe 
medio 2020 met een overzicht te komen over benodigd meerjarenonderhoud aan 
de sporthallen, inclusief voorstel hoe dit op te pakken. 
Commissie Samenleving 2 september 2021: voldoende besproken, akkoord met 
afdoening toezegging. (2019/788098) 

 

  Ter advisering aan de raad 

 

7.  Intrekken verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Haarlem per 1 juli 2021. 

Commissie Samenleving 2 september 2021: voldoende besproken, gaat door naar de 

Raad als hamerstuk. (2021/273262) 

  

8.  Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond  

Commissie Samenleving 2 september 2021: nog niet voldoende besproken, niet 
behandelrijp voor de Raad. Wordt 30 september opnieuw behandeld in de commissie 

Samenleving, er is 1 toezegging gedaan (2021/327593) 
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 •  Toezegging Nieuw over ontbrekende rol toezichthouders (Regiovisie Jeugd) 

Wethouder Botter zegt toe om terug te komen naar de commissie Samenleving met 
meer informatie over de rol van toezichthouders. 

(2021/488728) 

 

 •  Jaaragenda - Aanbesteding jeugdhulp (2020/1244937) 

 

 •  Jaaragenda - Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond 

 •  Jaaragenda - Verwervingsstrategie jeugdhulp vanaf 2022 
Commissie Samenleving 4-3-2021: Nog niet afgerond:(2021/57245) 

 

  Overige punten ter bespreking 

 

9a RIB 6 Regionale verwerving jeugdhulp 
Commissie Samenleving 3 juni 2021: TKN stuk wordt o.v.v. PvDA besproken in een volgende 
vergadering. 
Commissie Samenleving 2 september 2021: stuk hoeft niet nader meer besproken te worden, 
commissie akkoord met afdoening. 

 

 •  Toezegging schriftelijke reactie op gestelde vragen commissie Samenleving 12 mei. 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen, akkoord 
met afdoening toezegging. (2021/275672) 

 

9b Praktijk Ondersteuning Huisartsen Jeugd 
Commissie Samenleving 3 juni 2021: TKN stuk wordt o.v.v. Jouw Haarlem besproken in een 
volgende vergadering en betrokken bij Jeugdzorg. 
Commissie Samenleving 2 september 2021: stuk hoeft niet nader meer besproken te worden, 

commissie akkoord met afdoening. (2021/219044) 

 

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

 

  Overige punten ter bespreking 

 

11 AEF onderzoek samenwerking CJG/ SWT 
Commissie Samenleving 3 juni 2021: TKN stuk wordt o.v.v. GroenLinks Haarlem besproken in 
een volgende vergadering. 

Commissie Samenleving 2 september 2021: voldoende besproken, akkoord met 

afdoening. 
(2021/253994) 
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 •  Moties - Motie 20 Waar blijft toch dat plan, met één regisseur voor dat ene gezin 

Commissie Samenleving 2 september 2021: voldoende besproken, akkoord met 
afdoening motie (2020/633789) 

 

 •  Jaaragenda - Infonota: AEF onderzoek naar de samenwerking tussen het CJG en SWT 

Commissie Samenleving 2 september 2021: voldoende besproken, akkoord met 
afdoening (2021/285935) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan voorstel Ombudsman één balie 

 Commissie Samenleving 2 september 2021: voldoende besproken, akkoord met 
afdoening toezegging (2019/940211) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging van wethouder Meijs om bij de rapportage CJG/SWT (gepland 1-

4) de planning (prioritering) van de aanbevelingen uit het Evaluatierapport SWT mee te 
nemen  

Commissie Samenleving 2 september 2021: voldoende besproken, akkoord met 
afdoening toezegging(2021/89526) 

 

11.1 Motie 20 Waar blijft toch dat plan, met één regisseur voor dat ene gezin 

Commissie Samenleving 7-1-2021: Op verzoek van D66 wordt de afdoening van deze 
motie aangehouden totdat de in de afdoening benoemde nog op te leveren informatie 
(onderzoeksresulaten) is gegeven. 

Commissie Samenleving 2 september 2021: voldoende besproken, akkoord met 
afdoening motie. 

 

11.2 Toezegging nagaan voorstel Ombudsman één balie 

Commissie Samenleving 2 september 2021: voldoende besproken, akkoord met 

afdoening toezegging. 2019/940211) 

 

 •  AEF onderzoek samenwerking CJG/ SWT 
Commissie Samenleving 3 juni 2021: TKN stuk wordt o.v.v. GroenLinks Haarlem besproken 
in een volgende vergadering. 

Commissie Samenleving 2 september 2021: voldoende besproken, akkoord met 
afdoening. (2021/253994) 
 

 Overige punten ter bespreking 
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12 Selectiedocument Gewoon in de Wijk 

(2021/377152) 

 

 •  Toezegging Nieuw wethouder Meijs over het betrekken van de commissie Samenleving bij 
de definitieve uitvraag (Gewoon in de Wijk) 
Wethouder Meijs zegt toe om de definitieve uitnodiging tot Inschrijving aan de commissie 
Samenleving voor te leggen na de tweede dialoogfase. (2021/494430) 

 

 •   Toezegging Nieuw  wethouder Meijs over de borging lokale partners in het 
aanbestedingsproces (Gewoon in de Wijk) 
Wethouder Meijs zegt toe om met lokale partners als Humanitas, St. Wereldkeuken, Stem 
in de Stad contact op te nemen en hen nader te informeren over het aanbestedingsproces. 
(2021/494128) 

 

 •   Toezegging Nieuw  van wethouder Meijs over monitoring in het jaarverslag (Gewoon in de 
Wijk). 
Wethouder Meijs zegt toe om de rapportage monitoring sociaal domein bij de behandeling 
van het jaarverslag toe te voegen. (2021/494463) 

 

13 21.11 Motie Huiskamer van Oost zoekt onderdak 
Commissie Samenleving 3 juni 2021: TKN stuk wordt o.v.v. Trots Haarlem besproken in een 
volgende vergadering. 
Commissie Samenleving 2 september 2021: wordt aangehouden o.v.v. commissie in 

afwachting van extra informatie van de wethouder. 

 

13.1 Toezegging van wethouder Meijs om gelet op de nieuwe informatie mbt Huiskamer Oost (en 

de plek bij de speeltuin) hierover terug te komen naar de commissie 
Commissie Samenleving 2 september 2021: wordt aangehouden o.v.v. commissie in 

afwachting van extra informatie van de wethouder, afdoening toezegging nog niet akkoord. 

(2021/89660) 

14 Tussenvoorziening maatschappelijke opvang in Anton Pieckhofje  

 

 •  Toezegging Nieuw  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) 
 

 

 

•  Toezegging Nieuw  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) 

 

 •   Toezegging Nieuw  van Wethouder Meijs over het akoestische onderzoek (Anton 
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Pieckhofje). Wethouder Meijs zegt toe om een akoestisch onderzoek te doen naar de 

gehorigheid in het hofje. (2021/494556) 
 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 Actieve informatieplicht 

Alle  ter kennisname stukken worden geacht voor kennisgeving te zijn aangenomen, muv : 

  

 1.2  Toezenden Raadsinformatiebrief 'Athena' onder geheimhouding 
Commissie Samenleving 2 september 2021: : TKN stuk wordt o.v.v. Hart voor Haarlem 

besproken in een volgende vergadering. (2021/354936) 

 

 1.7 Stand van zaken technische nulmeting Haarlemse schoolgebouwen 
Commissie Samenleving 2 september 2021: TKN stuk wordt o.v.v. VVD besproken in een 
volgende vergadering. 

  

 Afdoening toezeggingen en moties 

 Toezegging wethouder Snoek over actualisatie IP Sport en nieuwbouw sporthal Schalkwijk 

hierin te betrekken 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen, akkoord 

met afdoening toezegging. 
 

  Wethouder Botter stelt voor op zeer korte termijn een informatiebijeenkomst te organiseren 

mbt het Jeugdzorgstelsel 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen, akkoord 

met afdoening toezegging. 
 

  Toezegging: nagaan of bij de subsidieregeling Combinatiefunctionarissen dezelfde 

systematiek wordt gevolgd als bij de welzijnssubsidies nav de RKC aanbevelingen inzake de 

welzijnsubsidiering 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen, akkoord 

met afdoening toezegging. 
 

  Toezegging: nagaan communicatie Haarlem Pas op website Hart  

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen, akkoord 

met afdoening toezegging. 
 

  Motie 21.1 Inzicht in de lokale koppen op nationale zorgwetgeving 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen, akkoord 

met afdoening motie. 
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  Motie 28.6 Stel de onzorgvuldige schoolverhuizing uit 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen, akkoord 
met afdoening motie. 

 

  Motie 21.14 Kwetsbare jongeren niet in de waagschaal; ander stelsel Jeugdzorg eerst 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen, akkoord 

met afdoening motie. 
 

  Motie 21.12 A little less conversation, a little more action 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen, akkoord 

met afdoening motie. 
 

 

  Brieven van het College van BenW 

 Wachtlijsten leszwemmen  

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen. 
 

 Stand van zaken onderwijskansen 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen. 
 

 Regiorapportage vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen. 
 

 Corona jeugdfonds 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen. 
 

 Stand van zaken aanbesteding inburgering 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen. 
 

 Stand van zaken hersteloperatie kinderopvangtoeslag 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen. 

 

 Benoeming voorzitter en leden Participatieraad 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen. 

 

 Beantwoorde raadsvragen 

 Beantwoording raadsvragen PvdA BSO-tekorten gemeente Haarlem 

Commissie Samenleving 2 september 2021: ter kennisgeving aangenomen. 
 


