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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 4 februari 2021 

 Aantal bezoekers: - Digitale vergadering 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter  

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Mededelingen  

 

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

 

5.  Transcript commissie d.d. 7 januari 2021 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Doelstellingen Wet inburgering 2021 
Commissie Samenleving 4-2-2021: voldoende besproken; er is een toezegging gedaan dat er 
na 1 jaar een evaluatie volgt waarin de stand van zaken mbt uitvoering van de wet wordt 

aangegeven    

(2020/1004097) 

   

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: na 1 jaar volgt een evaluatie mbt de stand van zaken 

uitvoering van de wet Inburgering 

(2021/77223) 

 

7.  Motie 21.1 Inzicht in de lokale koppen op nationale zorgwetgeving 
Commissie Samenleving 4-2-2021: voor nu voldoende besproken. Motie 21.1 wordt nog 
aangehouden in afwachting van nadere informatie over keuzes en motivering (notities volgen 

binnenkort; worden geagendeerd voor de commissie)  

(2020/898325) 

 

8.  Verwerking raadsconferentie indicatoren 
Commissie Samenleving 4-2-2021: voldoende besproken; kan vwb de indicatoren 

programma's 1-3 door naar de commissie bestuur (8-4) voor verdere behandeling  

(2020/1186521) 
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 Overige punten ter bespreking 

 

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

 

10.  Scenario's huisvesting International School Haarlem (ISH) en Internationale Schakelklas 

(ISK) 
Commissie Samenleving 4-2-2021: Bespreking wordt vervolgd; wethouder Botter komt zsm 
(in de RaadSaam) met een voorstel voor een vervolg van de bespreking van deze kwestie en 

mogelijk een bezoek aan de locatie Schoterstraat   

(2021/38341) 

 

 •  Toezeggingen - Verhuizing ISK/ISH  Wethouder Berkhout (plaatsvervanger wethouder 

Botter) onderzoekt naast het huidige scenario van de huisvesting van beide scholen ISH en 

ISK nog een alternatief scenario voor het huisvesten van de ISK/ISH en komt met de 

uitwerking hiervan (met -financiele- consequenties) zsm naar de commissie terug voor 

verdere bespreking 

(2021/22857) 

  

Motie 28.6 Stel de onzorgvuldige schoolverhuizing uit 

Motie wordt nog niet afgehandeld in afwachting van verdere bespreking kwestie 

(2021/2835) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

11.  Actualisatie Verordening en Uitvoeringsbesluit Wmo gemeente Haarlem 2021 

Commissie Samenleving 4-2-2021: Gaat door naar de raad als bespreekpunt ivm 
aangekondigde amendementen (over o.a. voorgestelde maatregelen bij regiorijder/hulp 

huishouding mantelzorgers/gedwongen verhuizing/afzeggen opvangplaats)  

(2020/1053889) 

   

 Overige punten ter bespreking 

 

12.  Voortgangsrapportage Ontwikkeling wachttijden Wmo-aanvragen november 2020 
Commissie Samenleving 4-2-2021: Voldoende besproken; ipv maandelijkse rapportages is 
afgesproken nu halfjaarlijks te rapporteren over de ontwikkeling van de wachttijden WMO-

aanvragen.   

 

13.  Toezegging informeren commissie bekendheid (ruchtbaarheid) aan respijtzorg 
Commissie Samenleving 4-2-2021: voldoende besproken; Door wethouder Meijs is de 
toezegging gedaan dat er voor het zomerreces een nota aan de commissie wordt aangeboden 
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waarin de uitgezette acties en effecten worden weergegeven. Ook wordt daarbij de uitkomst 
meegenomen nav het nu toegezegde verzoek aan Tandem om na te gaan waarom er in 

coronatijd schijnbaar bij mantelzorgers de druk/belasting juist wat minder wordt ervaren    

(2020/878904) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: nota over gedane acties en effecten mbt 
bekendbaarheid Respijtzorg  
Door wethouder Meijs is de toezegging gedaan dat er voor het zomerreces een nota aan de 
commissie wordt aangeboden waarin de uitgezette acties en effecten mbt bekendbaarheid 
Respijtzorg worden weergegeven. Ook wordt daarbij de uitkomst meegenomen nav het nu 
toegezegde verzoek aan Tandem om na te gaan waarom er in coronatijd schijnbaar bij 
mantelzorgers de druk/belasting juist wat minder wordt ervaren    

(2021/77333) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging: Over de vraag om meer bekendheid (ruchtbaarheid) te geven 
aan de respijtzorg zal in het najaar worden teruggekoppeld 
Commissie Samenleving 4-2-2021: nota Respijtzorg ivm toezegging is besproken; toezegging 
is hiermee afgedaan  

(2020/390597) 

 

14.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Voortgang pilot trajectbegeleiding economisch daklozen  
Commissie Samenleving 4-2-2021 ter kennisgeving: op verzoek van de SP opgewaardeerd tot 

bespreekstuk in een volgende commissie (i.a.v agenderingsformulier) 

(2021/4296) 

2 Beantwoorde raadsvragen 

2.1 Beantwoording raadsvragen art. 38 inzake speeltuin Ramplaankwartier 

Commissie Samenleving 4-2-2021: ter kennisgeving aangenomen 

(2020/1223507) 

3 Afdoening toezeggingen en moties - 

4 Brieven van het College van BenW - 

5 Ingekomen stukken - 

 

 

 


