
Jaarplanning Commissie Samenleving t.b.v. vergadering 3 juni 2021

lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maats

chapp

elijke 

Onder

steuni

ng

20210195892 Toezegging: 

technische sessie

organiseren over

het proces van de

verwervingsstrategi

e Gewoon in de

Wijk (binnnen een

paar weken en voor

de behandeling van

het 

Preselectiedocume

nt Verwerving

Voorzieningen 

Gewoon in de Wijk]

Toezeggingen Commissie 

samenleving

MTM 01-04-2021 Overig 30-04-2021 Technische sessie

is in overleg met de

griffie gepland op 10

mei 2021

10-05-2021 Ter 

kennisname

MO 

Maats

chapp

elijke 

Onder

steuni

ng

20191042173 Nota Lokaal

gezondheidsbeleid 

2021-2024

Nieuw

beleidskader 

lokaal 

gezondheid 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

MTM 19-12-2019 Overig 03-12-2020 11/3 De nota wordt

samen met het

lokaal 

uitvoeringsplan 

aangeboden 14/1:

De 

Bestuurscommissie 

van de GGD moet

hierover eerst een

besluit nemen, dat

overleg staat

gepland op 8

februari. Juiste

datum ingevuld De

regionale nota wordt

samen met de GGD

opgesteld, o.a. door

Corona drukte is de

termijn waarop de 

12-05-2021 Ter 

bespreking
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lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maats

chapp

elijke 

Onder

steuni

ng

20191041244 Regionale 

samenwerking 

doordecentralisatie 

beschermd wonen

Regioplan

Samenwerkende 

gemeenten 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

MTM 19-12-2019 Overig 29-10-2020 In januari '21 is een

informatienota svz

BW naar de raad

gezonden, in

februari '21 heeft er

een technische

sessie 

plaatsgevonden.  

Nu stuurt het

college een besluit

inzake verkenning

van een

gemeenschappelijk

e regeling tbv

regionale 

samenwerking ter

bespreking naar de

commissie 

Samenleving en

vraagt de

commissie haar 

12-05-2021 Ter advisering

SMSR 

Schul

den 

Minim

a en

Social

e 

Reche

rche

20201208416 Resultaten 

klanttevredenheids

onderzoek 

WI/SMSR 2020

Jaaragenda Commissie 

samenleving

FR 17-12-2020 Overig 12-05-2021 12-05-2021 Ter 

kennisname

Pagina 2



Jaarplanning Commissie Samenleving t.b.v. vergadering 3 juni 2021
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gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maats

chapp

elijke 

Onder

steuni

ng

20200127857 Toezegging: Voor

eind 2020 is er een

onafhankelijk 

onderzoeksrapport 

over de

daklozenopvang, 

waarbij (meerdere)

clienten zullen zijn

betrokken

Toezegging:

eind 2020 zal

een 

risicogestuurd 

toezichtsonderz

oek plaatsvinden

naar onder meer

de opvolging

van de

aanbevelingen 

in het

signaalgestuurd

e 

toezichtsrapport 

dat eind 2019

heeft 

plaatsgevonden.  

Wethouder 

Meijs zegt toe

een andere

toezichtsorganis

atie te vragen dit

onderzoek uit te

voeren dan de

huidige 

toezichthouder 

kwaliteit in

Haarlem, GGD

kennmerland. 

Daarbij zal zij de

onderzoekers 

vragen 

meerdere 

clienten te

spreken. De

commissie 

ontvangt het

onderzoeksrapp

Toezeggingen Commissie 

samenleving

MTM 07-02-2020 Commissi

e/raad

BBV

2021/00218

53 is de

afdoening 

van deze

motie

29-10-2020 BBV 2021/0021853

is op 04-03-2021

(commissie 

Samenleving) 

geagendeerd ter

bespreking (door de

CU) voor de

vergadering van 12

mei a.s. .

12-05-2021 Ter 

bespreking
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gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20210079515 Verdeling financiële

middelen 

onderwijshuisvestin

g

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 08-02-2021 Commissi

e/raad

01-04-2021 Het bespreken in

diverse gremia van

de inbedding van de

verdeling van deze

middelen voor 2021

in het SHO 2019-

2022 ihebben een

groter beslag op de

tijd gelegd dan

aanvankelijk 

ingeschat.

12-05-2021 Ter advisering

PG 

Progra

mma 

en 

Gebie

dsman

agem

ent

20210057245 Verwervingsstrategi

e jeugdhulp vanaf

2022

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 25-01-2021 Overig 04-03-2021 Er wordt regionaal

en lokaal meer tijd

genomen voor de

voorbereiding op de

inkoop Jeugd

12-05-2021 Ter 

bespreking

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20210174359 Informatienota 

Stichting 

Buurtgezinnen 

Haarlem |

Eindrapportage 

2020

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 18-03-2021 Commissi

e/raad

12-05-2021 12-05-2021 Ter 

kennisname

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20210285935 Infonota: AEF

onderzoek naar de

samenwerking 

tussen het CJG en

SWT

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 19-05-2021 Overig 03-06-2021 03-06-2021 Ter 

bespreking

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20210285926 informatie nota

POH jeugd

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 19-05-2021 Overig 03-06-2021 03-06-2021 Ter 

kennisname

Pagina 4



Jaarplanning Commissie Samenleving t.b.v. vergadering 3 juni 2021

lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

SMSR 

Schul

den 

Minim

a en

Social

e 

Reche

rche

2018018277 Pilot NewFuture

(jongeren en

schulden) 

Voortgang en

resultaten pilot 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

FR 10-01-2018 Overig 01-03-2018 nov '19 Het

Ministerie van BZK

zal begin 2020

formeel bevestigen

dat er een nieuwe

subsidie voor

NewFuture komt

voor continuering

van de aanpak in

2020 onder

voowaarde dat er in

maart 2020 in

Haarlem een

landelijk congres

over problematiek

en aanpak van

jongeren met

schulden 

georganiseerd wordt

waar de

staatssecretaris aan

zal deelnemen. Met

deze subsidie kan

de evaluatie

omgezet worden in

een 

voortgangsrapporta

ge en kan

NewFuture in 2020

worden doorgezet.

Het congres wordt

in Haarlem

georganiseerd maar

heeft een duidelijk

landelijk karaketer.

Opening zal

geschieden door de

(nu) Minister Knops. 

03-06-2021 Ter 

kennisname
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lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maats

chapp

elijke 

Onder

steuni

ng

20210097094 Voortgangsrapporta

ge RegioRijder

2021, deel 1

Over de

prestaties van

RegioRijder 

wordt periodiek

gerapporteerd 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

MTM 16-02-2021 Commissi

e/raad

12-05-2021 03-06-2021 Ter 

kennisname

MO 

Maats

chapp

elijke 

Onder

steuni

ng

20201208382 Clientervaringsonde

rzoek Wmo over

jaar 2020

Jaaragenda Commissie 

samenleving

MTM 17-12-2020 Commissi

e/raad

12-05-2021 Aangepaste 

planning, op basis

van de aangepaste

bestuurlijke 

planning

03-06-2021 Ter 

kennisname

WI 

Werk 

en 

Inkom

en

20201210697 Paswerk 

Jaarrekening 2020

Jaaragenda Commissie 

samenleving

FR 17-12-2020 Overig 03-06-2021 03-06-2021 Ter 

kennisname

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201218042 Resultaten 

kwalitatieve 

indicatoren Samen

voor Jeugd

Resultaten van

het onderzoek

naar kwalitatieve

indicatoren 

Samen voor

Jeugd wordt de

commissie 

toegestuurd. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 17-12-2020 Overig 04-03-2021 Er worden meer

interviews 

uitgevoerd voor het

onderzoek om de

resultaten 

betrouwbaarder te

maken.

03-06-2021 Ter 

kennisname

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20210273302 Informatienota 

evaluatie ISH

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 17-05-2021 Overig 03-06-2021 03-06-2021 Ter 

kennisname
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lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201210847 Klanttevredenheid 

onderzoek SRO

Kennemerland BV

2020

Het jaarlijks

klanttevredenhei

dsonderzoek 

SRO wordt ter

informatie aan

de commissie

gezonden.

Jaaragenda Commissie 

samenleving

ROGM 17-12-2020 Overig 03-06-2021 03-06-2021 Ter 

kennisname

MO 

Maats

chapp

elijke 

Onder

steuni

ng

2019963436 Toezegging 

verlenging 

maandelijkse 

update wachttijden

WMO

Wethouder

Meijs zegt toe

de commissie

maandelijks te

blijven updaten

over de

wachttijden van

de WMO

aanvragen, 

totdat de

achterstanden 

aan aanvragen

die niet

behandeld 

worden binnen

het wettelijke

termijn zijn

weggewerkt. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

MTM 19-12-2019 Overig 09-01-2020 In de vergadering

van de commissie

Samenleving van 4

februari 2021 is

afgesproken dat

rapportage voortaan

halfjaarlijks zal

worden gedaan in

plaats van eens per

kwartaal.

03-06-2021 Ter 

kennisname

WI 

Werk 

en 

Inkom

en

20201210689 Paswerk Begroting

2022

Jaaragenda Commissie 

samenleving

FR 17-12-2020 Commissi

e/raad

03-06-2021 03-06-2021 Ter advisering

WI 

Werk 

en 

Inkom

en

20201229534 Aanpassing GR

i.v.m. oprichting

Participatiebedrijf

Vloeit voort uit

Verkenning 

participatiebedrij

f 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

FR 17-12-2020 Overig 01-04-2021 Meer tijd nodig voor

het schrijven de GR

maar ook

gelijktijdige 

behandeling met

begroting P bedrijf

Paswerk

03-06-2021 Ter advisering
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gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

WI 

Werk 

en 

Inkom

en

20210020347 Commissie 

Samenleving 7

januari 2021:

Toezegging van

wethouder Roduner

om tijdig - voordat

de besluitvorming

over de nieuwe GR

inzake het

Participatiebedrijf 

plaatsvindt (Q1

2022) - de

commissie te

informeren over de

stand van zaken

rond Activiteiten

Werkdag 

(2021/20347). 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

FR 07-01-2021 Commissi

e/raad

18-11-2021 De reden van

afwijking is dst de

behandeling van

deze toezegging

gelijk moet

plaatsvinden met

aanpassingen 

gemeenschappelijk

e regeling Paswerk

participatiebedrijf.

03-06-2021 Ter 

kennisname

PG 

Progra

mma 

en 

Gebie

dsman

agem

ent

20201244937 Aanbesteding 

jeugdhulp

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 17-12-2020 Overig 02-12-2021 De bestuurlijke

planning van het

collegebesluit is

aangepast aan de

planning van de

regionale 

verwervingsstrategi

e.

02-09-2021 Ter 

bespreking
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gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201210827 Evaluatie criteria

kwaliteit voor

kinderen in de

maatschappelijke 

opvang

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 17-12-2020 Overig 03-06-2021 De aangegeven

datum sluit niet aan

bij de eerder

gemaakte afspraken

met de betrokken

partijen. Daarnaast

zijn de organisaties

door extra inzet

door Corona niet in

staat eerder te

leveren. 

Informatienota 

(kenmerk: 

2020/284975): 'HVO

Querido, Blijfgroep

en RIBW K/AM

leveren voor 1 juni

2021 de algemene

kwantitatieve 

gegevens en

indicatoren (over 1

mei 2020 t/m 30

april 2021) aan bij

de gemeente. In

juni/juli 2021 vinden

de verdiepende

gesprekken op de

opvanglocaties 

plaats met de

betrokken 

organisaties. Hierbij

worden ook het CJG

Kennemerland, het

Sociaal Wijkteam

en het MeerTeam

(bij MO

Haarlemmermeer) 

uitgenodigd. De 

02-09-2021 Ter 

kennisname
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gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

2019788098 Toezegging 

overzicht en

aanpak voorstel

benodigd 

meerjarenonderhou

d sporthallen

Tijdens de

mededelingen in

Cie 

Samenleving 26-

9-2019: 

wethouder 

Snoek zegt toe

medio 2020 met

een overzicht te

komen over

benodigd 

meerjarenonder

houd aan de

sporthallen, 

inclusief voorstel

hoe dit op te

pakken.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

ROGM 27-09-2019 Overig -300 SRO

heeft met de

gemeente 

een 

exploitatieov

ereenkomst 

voor de

gemeentelij

k 

sportaccom

modaties. 

Deze 

opdracht 

valt uiteen

in een

opdracht 

voor het

onderhoude

n van de

gemeentelij

ke 

sportaccom

modaties 

vanuit de

afdeling 

vastgoed en

een 

opdracht om

de 

sportaccom

modaties zo

goed en

efficiënt 

mogelijk te

laten 

gebruiken 

vanuit de

afdeling 

01-06-2020 De afgelopen tijd is

er heel veel gebeurd 

bij sportclubs en

verenigingen in

verband met de

uitbraak van het

corona virus. Door

deze 

omstandigheden is

de capaciteit van de

afdeling Sport

volledig ingezet om

clubs en

verenigingen te

ondersteunen. 

Hierdoor wordt de

planning van

stukken die naar uw

commissie gaan

niet gehaald. Het

gaat over de

Sportnota, het

zwembadenbeleid, 

de 

investeringsagenda 

voor de

binnensportinvenatri

s (sport- en

spelmaterial,len in

de gymzalen en

sporthallen). De

investeringsagenda 

voor de

binnensportinvenatri

s zal voor de

behandeling van de

KN 2022

toegezonden 

02-09-2021 Ter advisering
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gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maats

chapp

elijke 

Onder

steuni

ng

20201229563 'Selectiedocument 

Gewoon in de Wijk'

Jaaragenda Commissie 

samenleving

MTM 17-12-2020 Overig 01-04-2021 Bij het bespreken

van de

Verwervingsstrategi

e Gewoon in de

Wijk in de

commissie 

Samenleving is door

het college

toegezegd dat het

Selectiedocument 

Gewoon in de Wijk

(definitieve 

perceelindeling) in

de commissie

besproken zal 

02-09-2021 Ter 

bespreking

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201210843 Stand van zaken

Perron 18

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 17-12-2020 Overig 03-06-2021 Het agendapunt zal

worden verplaatst

tot na de zomer.

Dan volgt een

inhoudelijke 

evaluatie van het

eerste jaar van het

woonproject, 

evenals een actuele

stand van zaken. De

inhoudelijke 

evaluatie zal worden

afgestemd met het

CJG en HVO

Querido. Beide

partijen hebben

deelnemers 

23-09-2021 Ter 

kennisname

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201229713 Evaluatie 

dienstverlening 

SRO 

Kennemerland BV

2020

De evaluatie

over de

dienstverlening 

SRO wordt ter

bespreking aan

de commissie

gezonden. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

ROGM 17-12-2020 Overig 30-09-2021 30-09-2021 Ter 

bespreking
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gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

WI 

Werk 

en 

Inkom

en

20191040463 Wijzigingen 

Participatiewet/vero

rdeningen

Vanuit 'Breed

Offensief' 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

FR 19-12-2019 Overig 24-09-2019 De geplande

wetswijzigingen 

Participatiewet is

uitgesteld naar 1

januari 2022.

28-10-2021 Ter 

kennisname

WI 

Werk 

en 

Inkom

en

20191041499 Verordening 

Individuele 

studietoeslag

nieuwe

wetgeving 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

FR 19-12-2019 Overig 03-12-2020 Deze toeslag loopt

mee in de formele

besluitvorming met

het wetsontwerp

breed offensief.

Ingangsdatum 

hiervan is

vooralsnog voorzien

op 1 januari 2022.

28-10-2021 Ter advisering

WI 

Werk 

en 

Inkom

en

2018851661 Verordening wet

inburgering

Wetgeving is in

de maak.

Nieuwe 

verordening 

vanuit het Rijk

Jaaragenda Commissie 

samenleving

FR 20-12-2018 Overig 06-06-2019 30062020: de wet is

opnieuw een half

jaar uitgesteld,

inwerkingtreding per

1 juli 2021.

23122020: de wet is

wederom een half

jaar uitgesteld,

inwerkingtreding per

1 januari 2022

28-10-2021 Ter advisering

MO 

Maats

chapp

elijke 

Onder

steuni

ng

20210097112 Voortgangsrapporta

ge RegioRijder

2021, deel 2

Over de

prestaties van

RegioRijder 

wordt periodiek

gerapporteerd 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

MTM 16-02-2021 Overig 28-10-2021 28-10-2021 Ter 

kennisname
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lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

PCM 

Projec

t- en

Contra

ctman

agem

ent

20210195924 Toezegging: Bij de

verdere uitwerking

van de ontwikkeling

Turnhal wordt

rekening 

gehouden/aansluiti

ng gezocht met de

structuurvisie zodat

de bouw van de

turnhal de

toekomstige 

ontwikkeling van

een fietstunnel niet

uitsluit.

Wethouder Rog

neemt contact

op met collega

wethouder 

mobiliteit mbt

bereikbaarheids

aspecten 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

ROGM 01-04-2021 Overig 31-10-2021 31-10-2021 Ter 

kennisname

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201244912 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. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 17-12-2020 Overig 02-12-2021 02-12-2021 Ter advisering
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lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

2018854614 Update 

Verordening 

voorzieningen 

huisvesting 

onderwijs Haarlem

Vanwege

wettelijke 

aanpassingen 

en lokale

ontwikkelingen 

is het

noodzakelijk de

huidige 

verordening aan

te passen.

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 20-12-2018 Overig 26-09-2019 De VNG is nog

bezig met het

aanpassen van de

modelverordening. 

Dit gaat in drie

stappen. De eerste

stap is inmiddels

afgerond door de

VNG. Intern moeten

we beslissen of we

bij iedere stap een

nieuwe verordening

vaststellen of dat we

wachten op alle

stappen voor we dat

doen. Dat besluit

kunnen we nemen

als we kennis

kunnen nemen van

de inhoud van de

volgende stappen.

02-12-2021 Ter 

bespreking

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201244921 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. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 17-12-2020 Overig 02-12-2021 02-12-2021 Ter advisering
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lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maats

chapp

elijke 

Onder

steuni

ng

20201244880 Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuning 2022

Jaaragenda Commissie 

samenleving

MTM 17-12-2020 Overig 02-12-2021 02-12-2021 Ter 

bespreking

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201244901 Jaarverslag GR

Schoolverzuim en

VSV 2020-2021

Het bestuur van

de GR stelt de

jaarrekening 

vast. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 17-12-2020 Overig 02-12-2021 02-12-2021 Ter 

kennisname

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201244924 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. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 17-12-2020 Overig 02-12-2021 02-12-2021 Ter advisering

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201244926 CJG Jaaverslag

2020

Het verslag van

het CJG wordt

ter kennisname

aangeboden. 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

JB 17-12-2020 Overig 02-12-2021 02-12-2021 Ter 

kennisname
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lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maats

chapp

elijke 

Onder

steuni

ng

20210171697 Toezegging; 

Evaluatie van het

traject begeleiding

economisch 

daklozen eind 2021

Wethouder

Meijs heeft

toegezegd dat

eind 2021 een

informatienota 

naar de

commissie wordt

gezonden met

een evaluatie

van het traject

begeleiding 

economisch 

daklozen  

Toezeggingen Commissie 

samenleving

MTM 18-03-2021 Overig 02-12-2021 02-12-2021 Ter 

bespreking

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201244978 Vrijgeven kredieten

investeringen 

buitensport 2022

Aan de

commissie wordt

gevraagd de

raad te

adviseren over

de wijze van

agenderen van

de 

investeringsvoor

stellen voor de

buitensport in

2022 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

ROGM 17-12-2020 Overig 02-12-2021 02-12-2021 Ter advisering
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lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

20201229573 Investeringsplan 

(MJIP) kleedkamers

buitensport

Jaaragenda Commissie 

samenleving

ROGM 17-12-2020 Overig 01-04-2021 Meerjaren 

investeringsplannin

g Kleedkamers

Buitensport. In

samenwerking met

de afdeling

Vastgoed en SRO

Kennermerland BV

wordt een

meerjarige 

investeringsplannin

g voor de

toekomstige 

vervanging van de

huidige 

kleedkamers vaan

de buitrensport

opgesteld. Geen

uitbreiding van het

areaal, maar de

bestaande 

accommodaties 

vervangen voor

nieuwe meer

hedendaagse en

duurzame 

accommodaties. 

Door de uitbraak

van het Covid-19

virus heeft de

planning vertraging

opgelopen en wordt

het MJIP

kleedkamers 

buitensport in route

gebracht voor de 

03-03-2022 Ter advisering
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lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs 

en 

Sport

2019970855 Meerjareninvesterin

gsplan binnensport

I

Investeringsplan 

investeringen ter

vervanging van

de huidige

binnensportacco

mmodaties 

wordt 

voorgelegd 

Jaaragenda Commissie 

samenleving

ROGM 19-12-2019 Overig 07-05-2020 Meerjaren 

investeringsplannin

g binnensport

accommodaties. In

samenwerking met

de afdeling

Vastgoed en SRO

Kennermerland BV

wordt een

meerjarige 

investeringsplannin

g voor de

toekomstige 

vervanging van de

huidige 

binnensportaccomm

odaties opgesteld.

Geen uitbreiding

van het areaal,

maar de bestaande

accommodaties 

vervangen voor

nieuwe meer

hedendaagse en

duurzame 

accommodaties. 

Door de uitbraak

van het Covid-19

virus heeft de

planning vertraging

opgelopen en wordt

het MJIP

binnensport 

accommodaties in

route gebracht voor

de behandeling 

03-03-2022 Ter advisering
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lij zaaknummer onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

code

ontstaans 

datum

status 

zaak

stand van

zaken

oorspronkeli

jke Planning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

WI 

Werk 

en 

Inkom

en

20210077223 toezegging na 1

jaar een evaluatie

mbt de stand van

zaken uitvoering

van de wet

Inburgering

Toezeggingen Commissie 

samenleving

FR 05-02-2021 Overig 01-01-2023 01-01-2023 Ter 

bespreking
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