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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: woensdag 10 februari 2021 

 Aantal bezoekers: - 

 Aantal sprekers: 1 schriftelijke bijdrage van dhr. Serné St. Regenboogloket 

 

 

1.  Opening en vaststelling agenda 

 

2.  Programma sociaal domein, werkagenda en planning 
Commissie Samenleving 3 december 2020: Ovv GLH wordt dit agendapunt nu niet behandeld, 
maar inhoudelijk besproken bij bespreking van de Evaluatie SWT (staat gepland voor de 
commissie op 4 maart 2021); het in de stukken opgenomen planning/werkproces kan wel 
doorgaan.  
Commissie Samenleving 10-2-2021: Voldoende besproken; er zijn 3 nieuwe toezeggingen 

gedaan  

(2020/883976) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging van wethouder Meijs om intern te bespreken en aan de 

commissie terug te koppelen of en zoja hoe er vorm kan worden gegeven aan het verzoek 

van D66 om een jaarlijkse monitor sociaal domein, integraal met alle betrokken 

beleidsterreinen en verantwoordelijke wethouders, met de commissie te bespreken   

(2021/89282) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)-  Toezegging van wethouder Botter om na te gaan of en hoe 

Vaktherapie onderdeel kan zijn bij de aanbesteding/verwerving Jeugd en dit aan de 

commissie terug te koppelen 

(2021/89390) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- 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) 

 

3.  Update inkoopproces Jeugd en WMO (RIB 2 en 3 Verwerving Wmo en Jeugdhulp 2022) 

Commissie Samenleving 10-2-2021: voldoende besproken 
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4.  Evaluatie Sociaal Wijkteam 

Commissie Samenleving 10-2-2021: voldoende besproken 

(2020/1216006) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - 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  

(2021/89526) 

 

5.  Gewoon in de Wijk 

Commissie Samenleving 10-2-2021: voldoende besproken 

(2020/1187859) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging: Eind dit jaar komt er een (voortgang) opninienota inzake de 
Kaderstelling Sociale Basis naar de commsisie Samenleving ter bespreking 
Commissie Samenleving: toezegging kan afgedaan 
(2020/390521) 

  

6.  Toekenning subsidies sociale basis 2021 
Commissie Samenleving 3 december 2020: ovv JH wordt dit tkn stuk opgewaardeerd tot 
bespreekpunt voor een volgende commissievergadering  

Commissie Samenleving 10-2-2021: voldoende besproken 

(2020/914848) 

 

 

 

•  Toezeggingen (nieuw)- 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 

(2021/89660) 

 

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

 

8.  Sluiting 

 

 

 


