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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 4 maart 2021 

 Aantal bezoekers: - (digitaal) 

 Aantal sprekers: 3 insprekers en 1 nms bestuur Spaarnesant (digitaal) 

  

 

 

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. 4 en 10 februari 2021 (alleen naar aanleiding van): aanpassing 

transcript 4 februari op pag 26, regel 6 inbreng mw. Stroo: ‘kledingproject’ vervangen door 

‘Lely-project’ 

 

6.  Niet tijdig beantwoorde raadsvragen (procesmatig, niet inhoudelijk) 

 Schriftelijke vragen ex art. 38 CU m.b.t.  Coronasteun vanuit de TONK regeling 
Commissie Samenleving 4-3-2021: Tussenbericht gemeld in de commissie; beantwoording art 

38 vragen zelf komen indien gereed nog ter kennisname naar de commissie  

(2021/51858) 

 

7.  Verwervingsstrategie jeugdhulp vanaf 2022 

2 insprekers: mw. Damen van Vereniging 023 en mw. Dors van Vaktherapeuten mbt zorgen 

over vrijgevestigden  

 
Commissie Samenleving 4-3-2021: Nog niet afgerond: 
- vóór 18 maart a.s. moet duidelijk zijn of er bij de commissie voldoende steun bestaat om 
de voorgestelde procedure (verwervingsstrategie) door te zetten of dat zij uitstel van de 
aanbesteding wenst; de commissie zal daartoe rond 15/16 maart worden bevraagd/gepeild 
op een nog nader bekend te maken wijze;  
- wethouder Botter beantwoordt de nog niet beantwoorde vragen zsm schriftelijk en geeft 
daarbij een uiteenzetting van de consequenties van een mogelijk uitstel van de verwerving 
Jeugdhulp.    
(2021/39654) 
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 Advies Participatieraad op opinienota regionale verwervingsstrategie Jeugdhulp 
Commissie Samenleving 4-3-2021: advies participatieraad voldoende behandeld. Zie verder 

Verwervingsstrategie Jeugdhulp (2021/0057245); is nog niet afgerond 

(2021/131981) 

 

8.  Statutenwijziging Spaarnesant 
Commissie Samenleving 4-3-2021: voldoende besproken en gaat als hamerstuk naar de 

raadsvergadering van 25 maart 2021 

(2021/27100) 

 

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

Inspreker: Mw. Moyano van de ISK mbt haar zorgen over verhuizing ISK 
 

10.  213a onderzoek combinatiefunctionarissen 
Cie. Ontwikkeling 8 oktober 2020: voor kennisgeving aangenomen. 
Commissie Samenleving 29 oktober 2020: voor nu tkn aangenomen, bij advies RKC komt dit 
opnieuw en dan ter bespreking op de agenda van de commissie Samenleving 

Commissie Samenleving 4-3-2021: voldoende besproken; er zijn 2 toezeggingen gedaan  

(2020/774230) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: nagaan of bij de subsidieregeling 

Combinatiefunctionarissen dezelfde systematiek wordt gevolgd als bij de welzijnssubsidies 
nav de RKC aanbevelingen inzake de welzijnsubsidiering 
Door wethouder Rog is toegezegd na te gaan of bij de subsidieregeling 
Combinatiefunctionarissen dezelfde systematiek wordt gevolgd als bij de welzijnssubsidies, 
in navolging van de daarbij door de RKC gedane aanbevelingen inzake de 
subsidiesystematiek 

(2021/142908) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: nagaan communicatie Haarlem Pas op website Hart  
Door wethouder Rog is toegezegd schriftelijk terug te komen op de vraag waarom het 
kunnen gebruiken van de Haarlem Pas bij Hart niet duidelijk wordt gecommuniceerd op de 
website  

(2021/142848) 

 

11.  Verwervingsstrategie Gewoon in de Wijk: basisondersteuning, sociaal wijkteam, meedoen, 

aanvullende begeleiding thuis en dagopvang 

Commissie Samenleving 4-3-2021: voldoende besproken; er zijn 2 toezeggingen gedaan 

(2021/34505) 
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 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging: in het PvE Verwerving Gewoon in de Wijk zal kennis van 

de lokale infrastructuur (netwerken) als eis/randvoorwaarde worden opgenomen 

(2021/142989) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging van wethouder Meijs om de gehouden vergelijking met 4 steden 
inzake de verwervingsstrategie aan de commissie te doen toekomen 
De in Haarlem voorgenomen verwerving is vergeleken met soortgelijke 
verwervingsstrategieën bij 4 andere steden. Deze vergelijking wordt ter informatie naar de 
commissie gezonden.  

(2021/89327) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging: wethouder Meijs komt schriftelijk terug op de vraag 

welke criteria er zijn mbt het jaarlijks toe te kennen budget voor zelforganisaties en 

bewonersinitiatieven 

(2021/143028) 

 

12.  Eigen bijdrage maatschappelijke opvang 
Commissie samenleving 10-2-2021: Door tijdsgebrek niet behandeld; schuift door naar 
commissie 4-3 
Commissie Samenleving 4-3-2021: voldoende besproken 

 

13.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1     Regionaal Meerjarenplan Aanpak Lage Basisvaardigheden 2021-2024 

Commissie Samenleving 4-3-2021: ter kennisgeving aangenomen 

(2021/37602) 

1.2 Uitkomsten vervolgonderzoek HVO-Querido locatie Velserpoort 
Commissie Samenleving 4-3-2021: ter kennisgeving stuk op verzoek van o.a. CU           

opwaarderen tot bespreekpunt in een volgende commissievergadering 

(2021/21853) 

1.3 Regionale aanbesteding Wet inburgering: Vaststelling selectieleidraad en programma's van 

eisen 

Commissie Samenleving 4-3-2021: ter kennisgeving aangenomen 

(2021/34428) 

1.4 Thuiszitterspact en Convenant Schoolverzuim met ingang van 1 januari 2021 Regio Zuid-

Kennemerland en IJmond 
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Commissie Samenleving 4-3-2021: ter kennisgeving aangenomen 

(2021/85466) 

1.5 Reactie college op advies Participatieraad over opinienota Gewoon in de Wijk 

Commissie Samenleving 4-3-2021: ter kennisgeving aangenomen 

(2021/83624) 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Afhandeling motie zomerijs IJsbaan Haarlem 
- III. F  20201205085 Afhandeling motie zomerijs IJsbaan Haarlem wordt op verzoek van de 
fracties PvdA en GLS geagendeerd in de commissie Samenleving. 
Commissie Samenleving 4-3-2021: door de commissievoorzitter is aan de commissie de 
vraag aan de orde gesteld of deze kwestie mbt zomerijs IJsbaan Haarlem wel bij commissie 
Samenleving thuishoort, of eerder bij de commissie Beheer (duurzaamheidsaspecten) of 

Bestuur (vergunningstraject). Afspraak: eea wordt verder uitgezocht    

2.2 Toezegging van wethouder Meijs om nog dit jaar in een nog nader te bepalen vorm een 

bijeenkomst te houden over de indicatoren en effectmeting mbt de (wijkgerichte) uitvraag 

Sociale Basis 

(2020/902613) 

Commissie Samenleving 4-3-2021: voor kennisgeving aangenomen.  

2.3 Toezegging: de inconsequentie tussen de indicatoren in bijlage 1 en 3 en de vragen van de 

RKC daarover worden nader uitgezocht 
Commissie Samenleving 4-3-2021: ter kennisgeving aangenomen 
Toezegging: de inconsequentie tussen de indicatoren in bijlage 1 en 3 en de vragen van de 

RKC mbt de indicatoren worden nog nader uitgezocht  

3 Brieven van het College van BenW 

3.1  Onderzoek Follow the Money 

Commissie Samenleving 4-3-2021: ter kennisgeving aangenomen 

4 Beantwoorde raadsvragen 

4.1 Beantwoording artikel 38 vragen van de SP giften en bijstand. 
Commissie Samenleving 4-3-2021: ter kennisgeving aangenomen (op vervolg 
commissievergadering 18-3 staat op agenda: opinienota Vrijlaten giften binnen 

participatiewet)  

(2021/37897)  

Commissie Samenleving 4-3-2021: ter kennisgeving aangenomen 

5 Ingekomen stukken 

 

 

 


