
Actielijst commissie Samenleving t.b.v. commissievergadering 12 mei 2021

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2018

8076

02

Toezegging wethouder

Meijs over onderzoek

naar wonen in

zelfbeheer

Wethouder Meijs zegt toe

te onderzoeken of een

voorziening voor wonen in

zelfbeheer in Haarlem een

goede aanvulling op het

bestaande aanbod kan

zijn, in dit onderzoek

zowel de cliënten als de

zorgaanbieders te

betrekken, de

raadscommissie 

Samenleving te informeren

over de uitkomsten van dit

onderzoek,- de kosten van

dit onderzoek te dekken uit 

de reserve sociaal domein. 

. Toezegging Kadernota

juli jl, november

geregistreerd door Griffie

Toez

eggi

ngen

Gemeenteraad 

Haarlem

MTM 12-07-

2018

Overig 09-05-

2019

Is gekoppeld aan de

verlenging van

Opvang, Wonen en

Herstel Vanwege de

prioriteit die aan de

impact van corona

wordt gegeven, duurt

het verwerken van de

gegevens langer dan

aanvankelijk was

ingeschat.

27-08-

2020

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

JOS 

Jeugd 

Onderwijs 

en Sport

2021

0002

835

Motie 28.6 Stel de

onzorgvuldige 

schoolverhuizing uit

De verhuizingen van ISK

Haarlem en ISH uit te

stellen, zodat er ruimte en

tijd is om op zoek te gaan

naar alternatieve

huisvesting die voor alle

partijen beter is 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

JB 17-12-

2020

In route Op 14 december

2020 is binnen de

staf-Botter besloten

de voorgenomen

verhuizing van de

ISK uit te stellen tot

de voorjaarsvakantie

2021. Op 7 januari

2021 heeft de

commissie 

gesproken over de

huisvesting ISK en

ISH. Het college is

gevraagd op korte

termijn met een

voorstel met

scenario's te komen.

De commissieleden

geven er de voorkeur

aan de ISK

vooralsnog in de

Paulus Mavo te

huisvesten en voor

de ISH een andere

(huur)locatie te

vinden. Hiermee is

de motie uitgevoerd. 

07-01-

2021

07-01-

2021

Ter 

bespre

king
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2020

0518

370

Toezegging van

wethouder Meijs om bij

de gemeente Zaanstad

en Amsterdam na te

gaan wat hun strategie

inhoudt mbt de uitstroom

uit de opvang

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 20-05-

2020

Overig 24-09-

2020

In aanvulling op de

eerdere 

beantwoording van

artikel 38 vragen over

de uitstroom van

bijzondere 

doelgroepen in

Amsterdam en

Zaanstad d.d. 7 juli

2020 (2020/584408)

wordt in februari 2021

een brief gestuurd

aan de commissie

samenleving waarin

de vraag wordt

beantwoord of de

aanpak in Amsterdam 

en Zaanstad van dak-

en thuisloosheid voor

Haarlem nieuwe

inzichten kan bieden.

04-03-

2021

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2021

0089

327

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. 

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 10-02-

2021

Commis

sie/raad

De voorbeelden van

vier andere

gemeenten die

gebruikt zijn bij het

bepalen van de

verwervingsstrategie 

in Haarlem, zijn als

bijlage toegevoegd

aan het

collegebesluit 

Verwervingsstrategie 

Voorzieningen 

Gewoon in de Wijk (

2021/34505). 

01-04-

2021

01-04-

2021

Ter 

kennis

name

SMSR 

Schulden 

Minima en

Sociale 

Recherch

e

2021

0022

793

Toezegging van

wethouder Roduner om

mbt de stand van zaken

in Haarlem inzake de

toeslagenaffaire de

commissie in nog nader

te bepalen vorm

(waarschijnlijk een

raadsinformatiebrief) te

informeren over o.a. de

gegevens van getroffen

bewoners, te

ondernemen acties en

de besteding van het

budget

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

FR 07-01-

2021

Overig 01-04-

2021

01-04-

2021

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

JOS 

Jeugd 

Onderwijs 

en Sport

2020

1119

217

Toezegging wethouder

Snoek over actualisatie

IP Sport en nieuwbouw

sporthal Schalkwijk

hierin te betrekken

Wethouder Snoek zegt

toe voor de kadernota te

komen met een

actualisatie van het

investeringsprogramma 

Sport te komen, Een

nieuwe sporthal in

Schalkwijk (onder andere

ten behoeve van Triple

ThreaT) wordt hierin

betrokken. 

Toez

eggi

ngen

Gemeenteraad 

Haarlem

ROG

M

04-11-

2020

Overig 01-04-

2021

De 

investeringsagenda 

wordt geactualiseerd

bij het aanvragen van

het krediet van het

eerst volgende

concrete project,

namelijk: nieuwe

turnhal. Deze staat

gepland voor 1 april

2021.

01-04-

2021

PG 

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2021

0089

660

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

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 10-02-

2021

Overig 01-04-

2021

01-04-

2021

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

JOS 

Jeugd 

Onderwijs 

en Sport

2020

1160

748

Toezegging van

wethouder Botter om

een sessie te houden

over welke informatie er

door de commissie nog

meer specifiek wordt

verwacht in volgende

rapportages over de

vaccinatiegraad bij

kinderen.

In de commissie

Samenleving is door

wethouder Botter

toegezegd dat er met een

afvaardiging vanuit de

commissie een sessie zal

worden gehouden over

welke informatie er door

de commissie nog meer

wordt verwacht in

volgende rapportages over

de vaccinatiegraad bij

kinderen (specifiek

benoemd en de

mogelijkheden daarbij wb

privacy e.d.). De griffie zal

inventariseren welke

commissieleden zich

willen aanmelden voor

deze sessie.  

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

JB 03-12-

2020

Overig 01-04-

2021

01-04-

2021
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

WI Werk

en 

Inkomen

2020

1098

740

Motie 20 Oproep

Verhoging minimumloon

Verzoekt het college: het

kabinet, in de context van

de bovenstaande

overwegingen, met een

brief op te roepen om (i)

het minimumloon te

verhogen naar EUR 14,--

bruto/uur, en (ii)

gemeenten financieel in

staat te stellen om deze

loonsverhoging door te

kunnen voeren voor de

eigen medewerkers die

het minimumloon

verdienen; de betreffende

brief ter kennisgeving te

versturen aan alle andere

gemeenteraden, de VNG

en andere relevante

kanalen ter inspiratie en

mobilisatie van

medestanders; het belang

van verhoging van het

minimumloon uit te dragen

in gesprekken die met

vertegenwoordigers van

bedrijfsleven en

vakbonden worden

gevoerd;  

Jaar

agen

da

Gemeenteraad 

Haarlem

FR 06-11-

2020

Commis

sie/raad

Het wettelijk

minimumloon is een

landelijke regeling en

daarmee als

gemeente lastig te

beïnvloeden. Het

college volgt de

landelijke 

ontwikkelingen op de

voet en steunt de

opvatting dat een

hoger minimumloon

positief kan bijdragen 

aan de financiële

zelfredzaamheid van

Haarlemmers en de

prikkel om (meer) te

werken. Het

voornemen om het

minimumloon te

verhogen is geland

in bijna alle

verkiezingsprogram

ma's voor de

Tweede 

Kamerverkiezingen 

van dit jaar. Het

onderwerp zal op

tafel liggen bij de

kabinetsformatie.   

Het minimumloon

van € 14 is door de

landelijke vakbonden

expliciet op de

agenda voor de cao-

onderhandelingen 

gezet. Wethouder

Roduner heeft op 22 

12-05-

2021

12-05-

2021
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

JOS 

Jeugd 

Onderwijs 

en Sport

2021

0089

390

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

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

JB 11-02-

2021

Overig Met RIB

2021/141297 kan

bijgaande BAZ

worden afgedaan. 

01-04-

2021

Beantwoording van

de toezegging heeft

een afhankelijkheid

met het traject van de

Verwerving 

Jeugdhulp 2022.

12-05-

2021

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2019

9402

11

Toezegging nagaan

voorstel Ombudsman

één balie

Tijdens de rondvraag zegt

wethouder Botter toe, op

verzoek van de heer

Sepers (PvdA), dat hij op

basis van de uitkomsten

van het AEF rapport en de

daarin opgenomen

aanbevelingen inzake het

verbeteren van de

samenwerking tussen het

CJG en het sociale

wijkteam beslist of het

zinvol is om met een

uitwerking te komen van

het voorstel van de

Nationaal Ombudsman

(dat iedere gemeente een

balie zou moeten inrichten

waar de burger met alle

vragen terecht kan, dus

niet alleen met vragen

over gemeentelijke

kwesties). Als dit zinvol

blijkt te zijn, zal hij een

discussienotitie opstellen

waarin wordt ingegaan op

de vraag hoe één en

ander in Haarlem

gerealiseerd zou kunnen

worden inclusief een

inschatting van de

daarmee gemoeid gaande

kosten.   

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

JB 14-11-

2019

Overig 11-03-

2021

Wordt betrokken bij

de evaluatie

samenwerking CJG

en Sociaal Wijkteam

12-05-

2021

Ter 

bespre

king
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2021

0089

282

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

Toezegging van

wethouder Meijs om intern

te bespreken of en zoja

hoe er vorm kan worden

gegeven aan het verzoek

van D66 om jaarlijks een

monitor sociaal domein,

integraal met alle

betrokken beleidsterreinen

en verantwoordelijke

wethouders, met de

commissie te bespreken  

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 10-02-

2021

Commis

sie/raad

Het college wil

tegemoet komen aan

dit verzoek. Daarbij

zoekt het college

naar een vorm die

daadwerkelijk iets

toevoegt aan de

uitgebreide 

informatievoorzienin

g over

ontwikkelingen in het

sociaal domein in

onze P&C-

documenten. Hierbij

denkt het college

aan de volgende

onderwerpen:-360· 

Nadere duiding van

trends en

volumeontwikkelinge

n · Inzicht in de mate

waarin doelstellingen

rondom de

verwerving jeugdhulp

en gewoon in de wijk

worden gerealiseerd.

Hiervoor moeten in

het kader van sturing

en monitoring nog

nieuwe indicatoren

en data worden

ontwikkeld · Een

beknopt overzicht

over de voortgang

van het programma

sociaal domein als

vervolg op de

informatienota 

01-04-

2021

Moet nog worden

besproken intern en

met het college

12-05-

2021

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2020

1114

387

Motie 38 BISBIS Sociale

basis tussenjaar goed

gebruiken

Verzoekt het college:-426·

In gesprek te gaan met

initiatiefnemers van

afgevallen voorstellen voor

de sociale basis 2021 en

met eventuele nieuwe

initiatiefnemers over de

vraag wat er nodig is om

deze initiatieven kansrijk te 

maken voor 2022; · Te

evalueren op welke punten

het subsidietraject voor de

ronde voor 2022 verbeterd

kan worden; · Als

verbetering bij het

aanvraagproces 

zelforganisaties op

verzoek ondersteuning te

bieden bij het formuleren

van aanvragen van

subsidie uit de sociale

basis; · Als verbetering bij

de beoordeling van de

aanvragen voor 2022 tijd

in te ruimen voor

wederhoor van indieners

van voorstellen voor de

sociale basis die mogelijk

afvallen zodat zij de

mogelijkheid krijgen deze

toe te lichten voor de

definitieve beoordeling; ·

De raad te informeren over

de in 2021 en 2022 te

bereiken doelen voor de

betere samenwerking van

Haarlem Effect en Dock en

daarbij te streven naar 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

MTM 06-11-

2020

Commis

sie/raad

Onvoldoende ruimte

voor afdoening; zie

separaat toegevoegd

document.

04-03-

2021

Gesprekken met

organisaties staan

gepland voor 8 en 11

maart.

12-05-

2021

Ter 

bespre

king
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2020

1098

842

Motie 29 24 uur Post

Corona

Roept het college op Een

locatieverkenning te

starten voor geschikte

locaties waar een 24

uursvergunning verstrekt

kan worden Bij de

zoektocht naar geschikte

locaties stakeholders uit

de horeca en cultuur te

betrekken (zoals KHN

Haarlem, Nachtwacht

Haarlem en culturele

instellingen); De resultaten

van de verkenning voor te

leggen aan de

gemeenteraad voor de

zomer van 2021; 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

JW 06-11-

2020

Overig Het college ziet dat

de huidige

coronacrisis grote

gevolgen heeft voor

de horeca in

Haarlem. Het idee

om horeca meer

mogelijkheden te

geven na de crisis

kan helpen om de

horeca na de crisis

versneld er weer

bovenop te krijgen.

Op dit moment

wordt, in

samenspraak met oa

de nachtwacht, de

horeca en inwoners,

een nieuw beleid

ontwikkeld om de

horeca in Haarlem

meer mogelijkheden

te geven en

tegelijkertijd de

uitgaansoverlast 

terug te dringen. Een

van de opties die

hierin meegenomen

wordt is het creëren

van extra

uitgaansgelegenheid 

buiten het centrum.

De mogelijkheid van

het verstrekken van

24-uursvergunningen 

zal hier in

meegenomen 

worden.   

01-06-

2021

01-06-

2021

Ter 

advise

ring
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2021

0143

028

Toezegging: wethouder

Meijs komt schriftelijk

terug op de vraag welke

criteria er zijn mbt het

jaarlijks toe te kennen

budget voor

zelforganisaties en

bewonersinitiatieven

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 04-03-

2021

Commis

sie/raad

In het

Preselectiedocument 

is in paragraaf 5.7

(Randvoorwaarden) 

de volgende

passage 

opgenomen: Om de

ruimte voor

dergelijke 

zelforganisaties te

behouden en te

versterken, wil de

gemeente dat

minimaal € 300.000,-

van het jaarlijkse

budget door het

Samenwerkingsverb

and wordt belegd bij

zelforganisaties voor

het uitvoeren van

hun activiteiten. Dit

budget komt in de

plaats van de twee

bestaande 

subsidieregelingen 

voor zelforganisaties,

waarvoor tot op

heden in totaal €

87.000,- beschikbaar

was, en de

bestaande subsidies

aan deze

organisaties binnen

de sociale basis van

in totaal ongeveer €

45.000,-. Onder

zelforganisaties 

worden alle zelf- en 

03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2021

0142

989

Toezegging: in het PvE

Verwerving Gewoon in

de Wijk zal kennis van

de lokale infrastructuur

(netwerken) als

eis/randvoorwaarde 

worden opgenomen

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 04-03-

2021

Commis

sie/raad

In het

Preselectiedocument 

is in paragraaf 7.10

(Selectiecriteria) 

opgenomen dat

kennis van de lokale

infrastructuur 

volgens de

gemeente in

belangrijke mate

bijdraagt aan het

formuleren van een

visie op Gewoon in

de Wijk die aansluit

op de gewenste

transformatie en

opgave. 

03-06-

2021

03-06-

2021

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2018

4081

16

Motie 2.01 Met de

HaarlemPas moet echt

veel meer kunnen

Draagt het College op: -

om bij de

begrotingsbehandeling, na

overleg met het gehele

gesubsidieerde veld van

maatschappelijke, sociaal-

culturele, kunstzinnige,

sport- en overige relevante

Haarlemse organisaties,

te komen met een zo

breed mogelijk en

financieel drempelloos

aanbod op de genoemde

disciplines voor

HaarlemPashouders; -om

in 2019 een zo breed

mogelijk aanbod via de

HaarlemPas te realiseren

en dit ook zichtbaar te

hebben op de site; -Voor

de gevallen waarin

deelname aan de

HaarlemPas toch een

exploitatienadeel met zich

brengt een bedrag van €

10.000 te reserveren in de

Programmabegroting 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

FR 12-07-

2018

Overig Is besproken in

commissie 

Samenleving 26-09-

2019; commissie nog 

niet akkoord met

afdoening motie. Na

bespreking met

culturele partners wil

de commissie dit

onderwerp opnieuw

op de agenda (Nav

deze motie zijn 2

toezeggingen 

gedaan: 

2019/788210 

rekenvoorbeeld en

optie last minute

tickets 2019/788205)

06-12-

2018

het onderdeel sport is

inmiddel afgedaan via 

bbv:2018/803664 

Voor het afhandelen

van deze Baz is eerst

het besluit nodig voor

de subsidie-uitvraag

Cultuur 2021-2024.

Onderdeel van deze

subsidieuitvraag is

het creeren van meer

mogelijkheden voor

mensen met een

HaarlemPas.

03-06-

2021

Ter 

bespre

king
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2020

1161

102

Toezegging wethouder

Botter: Aan de

commissie wordt

teruggekoppeld hoe het

nu precies zit met de

dubbele anonieme

meldingen bij Veilig

Thuis

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

JB 03-12-

2020

Overig 04-03-

2021

Nav de gesprekken

worden de

antwoorden verwerkt.

Het is duidelijkdat het

lastig is om anonieme

meldingen bij VT op

te pakken.

03-06-

2021

Ter 

kennis

name

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2021

0089

526

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

Toezegging van

wethouder Meijs om bij de

bespreking van de

rapportage CJG/SWT

(gepland 1-4) de planning

(prioritering) van de

aanbevelingen uit het

Evaluatierapport SWT

mee tenemen -nav de

motie 21.1 mbt integreren

CJG/SWT

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 10-02-

2021

Overig 01-04-

2021

Deze toezegging

hangt samen met de

reactie op het

onderzoek integreren

van de Sociale

Wijkteams en het

CJG (zie

202/0898346).

03-06-

2021

Ter 

bespre

king

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2020

0898

346

Motie 21.4

Onderzoekhet integreren

van de Sociaal

wijkteams en het CJG

-709 De motie ingediend

door de fracties D66 CDA

GLH AP VVD OPH Trots

Hlm wordt aangenomen.

De fracties SP en Jouw

Hlm stemmen tegen de

motie. De fracties SP en

Jouw Hlm geven een

stemverklaring 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

JB 17-09-

2020

Overig 18-03-

2021

Het onderzoek is 20

april gereed, het

College zal

vervolgens een

reactie geven.

Bespreking op 12 mei

in de cie samenleving

is niet haalbaar, 3

juni wel. (De

oorspronkelijke 

oplevering van het

onderzoeksrapport 

was begin april)

03-06-

2021

Ter 

bespre

king
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contractm

anagemen

t

2020

0507

680

Toezegging: wethouder

Snoek zegt de

commissie toe bij de

ontwikkeling nieuwbouw

Turnhal terug te komen

op de mogelijkheid van

erfpacht

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

ROG

M

14-05-

2020

Overig Ondanks dat de

gemeente liever

geen gronden meer

in erfpacht uitgeeft,

zijn daar wel

uitzonderingen op

mogelijk. Het in

erfpacht geven van

de grond die

benodigd is voor de

turnhal, is dan ook

een mogelijkheid en

nemen we mee in

het vervolgtraject.

25-02-

2021

Wordt gekoppeld aan

verkoop/pacht grond

03-06-

2021

Ter 

bespre

king

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2019

4020

42

Toezegging verslag

verloop gesprekken

organisaties ihkv de

evaluatie

Wethouder zegt toe de

commissie te informeren

over het verloop van

gesprekken met de

organisaties ihkv de

evaluatie. 

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 14-05-

2019

Overig 06-06-

2019

Er zijn geen

verslagen gemaakt bij 

de tussenevaluatie.

Er wordt momenteel

een eindevaluatie

uitgevoerd. Hiervoor

zal er weer met de

zelforganisatie 

gesproken worden.

Van deze gesprekken

zullen 

gespreksverslagen 

gemaakt worden.

Deze worden bij de

eindevaluatie aan de

commissie gestuurd.

03-06-

2021

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2020

1161

126

Toezegging: wethouder

Botter neemt in het

Uitvoeringsprogramma 

van de nota Huiselijk

geweld en

kindermishandeling ook

informatie op mbt de

toename van huiselijk

geweld door de 2e golf

Covid virus

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

JB 03-12-

2020

Overig 01-04-

2021

Het 

Uitvoeringsprogramm

a en de cijfers van VT

zijn later gereed dan

gepland.

03-06-

2021

Ter 

bespre

king

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2019

7882

05

Toezegging bespreken

optie last minute tickets

voor HaarlemPas

houders met culturele

instellingen

Wethouder Roduner zegt

toe het voorstel over

goedkope last minute

tickers voor HaarlemPas

houders met culturele

instellingen te bespreken.

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

FR 27-09-

2019

Overig 06-05-

2020

Wordt meegenomen

in besprekingen met

podia over

cultuurplan 

2021/2024 (medio

2020)

03-06-

2021

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0002

806

Motie 28.2 ''Economisch

dakloze Haarlemmers

onder de pannen in

tijdelijk leegstaande

woningen''

Roept het college op

Om afspraken te maken

met de woningcorporaties -

in Haarlem en de

opvangregio - over het als

proef beschikbaar stellen

van leegstaande woningen

in afwachting van

renovatie of sloop voor

economisch dakloze

mensen. Om te zorgen

voor specialistische

ondersteuning bij het

zoeken naar een

structurele woonoplossing

voor iedere economisch

dakloze Haarlemmer en

om te woningcorporaties

te ondersteunen bij het

beheer. Om door goede

regie en planning te

zorgen dat

vastgoedprojecten 

ondanks deze sociale

invulling van de leegstand

geen vertraging oplopen.

Het project te financieren

via de incidentele subsidie

voor de Brede aanpak dak-

en thuisloosheid (€ 5,2

miljoen toegekend aan de

gemeente Haarlem) of de

eenmalige specifieke

uitkering aan gemeenten

ten behoeve van de

huisvesting van kwetsbare

groepen (€ 300.000,-

toegekend aan de 

Jaar

agen

da

Gemeenteraad 

Haarlem

MTM 17-12-

2020

Overig 03-06-

2021

Gesprekken met

corporaties zijn nog

gaande.

02-09-

2021
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2020

0902

650

Toezegging van

wethouder Meijs om na

een jaar de stand van

zaken (bevindingen)

inzake het

koploperproject 

cliëntondersteuning 

Haarlem met de

commissie te delen

Bij de bespreking van de

Resulaten pilot

Cliëntenbelag en

Koploperproject 

cliëntondersteuning 

Haarlem in de commissie

Samenleving van 24

september 2020 heeft

wethouder Meijs

toegezegd voor 1 juli 2021

terug te komen naar de

commissie met de stand

van zaken mbt het

Koploperproject 

cliëntondersteuning 

Haarlem (d it project heeft

dan een jaar gelopen)

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 24-09-

2020

Overig 03-06-

2021

Het koploperproject

cliëntondersteuning is

na de zomer 2020

van start gegaan met

het organiseren van

bijeenkomsten voor

de betrokken

partners. Dit was

vanwege corona en

vakanties niet eerder

mogelijk. De

ervaringen na één

jaar met de stand van

zaken is daarmee

verschoven na de

zomer van 2021.

02-09-

2021

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

JOS 

Jeugd 

Onderwijs 

en Sport

2020

0550

086

Toezegging: wethouder

Botter heeft toegezegd

schriftelijk terug te

komen op de vraag van

de PvdA inzake de

(doorlooptijd van de)

evaluatieduur

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

JB 04-06-

2020

Overig 15-04-

2021

Gekoppeld aan BAZ

evaluatie onderzoek

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 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

SMSR 

Schulden 

Minima en

Sociale 

Recherch

e

2020

1151

931

Toezegging wethouder

Roduner 

vereenvoudiging 

aanvragen en

versnelling digitaliseren

aanvraagformulieren

Wethouder Roduner zegt

toe aan de slag te gaan

met wat wel en niet kan

worden vereenvoudigd in

de administratie rondom

aanvragen en met name

het versneld digitaliseren

van aanvragen, zodat het

formulier in de eerste helft

van 2021 digitaal

beschikbaar komt . 

Toez

eggi

ngen

Gemeenteraad 

Haarlem

FR 02-12-

2020

Overig 03-06-

2021

30-09-

2021

Ter 

kennis

name

JOS 

Jeugd 

Onderwijs 

en Sport

2019

4016

45

Toezegging tijdige

oriëntatie 

benogigdheden SHO na

2022

Wethouder zegt toe zich

tijdig te oriënteren over

wat er nodig is voor de

huisvesting van Onderwijs

na de periode van 2022,

en informeert de

commissie hierover.

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

JB 14-05-

2019

Commis

sie/raad

01-03-

2021

In 2021/2022 wordt

een nieuw SHO

opgesteld voor de

periode na 2022.

Deze zal niet eerder

dan eind 2021/begin

2022 aan de raad

worden aangeboden.

09-12-

2021

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0209

179

Motie 12.7 Los ook de

bestaande woningnood

gezamelijk op

De fractie(s) D66, HvH

LH, VVD GLH (1)

stemmen tegen de motie

Roept het college op om

Gezamenlijk met de

regiogemeenten de

bestaande tekorten in de

diverse segmenten te

kwantificeren Middels een

addendum met de

regiogemeenten een

aanvullende afspraak te

maken over de nieuwbouw

tot 2030 waarin ook de

bestaande tekorten

worden opgenomen 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

FR 25-03-

2021

Overig
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

JOS 

Jeugd 

Onderwijs 

en Sport

2021

0209

289

Motie 21.14 Kwetsbare

jongeren niet in de

waagschaal; ander

stelsel Jeugdzorg eerst

-851 Verzoekt het

college: Beter te

onderbouwen waarom het

wil kiezen voor deze

nieuwe vorm van

aanbesteding en als

onderdeel daarvan de

gemeenteraad eerst te

informeren over de

resultaten bij gemeenten

die deze vorm van

aanbesteding reeds

hebben ingevoerd met

daarbij een overzicht van

de knelpunten en de

voordelen zowel vanuit het

perspectief van de

cliëënten en zorgverleners

als vanuit het perspectief

van de gemeente; Voordat

een keuze wordt gemaakt

om een nieuw model

eventueel in te voeren

eerst duidelijkheid te

geven voor de

zorgaanbieders en voor de

raad middels een

uitgewerkt concept

programma van eisen met

daarin antwoord op de

vragen: wat de

verantwoordelijkheden zijn

van de hoofdaannemers

en hoe de gemeente het

functioneren van de

hoofdaannemers toetst;

wat de

verantwoordelijkheden zijn 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

JB 06-04-

2021

Overig
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

VTH 

Vergunnin

gen 

Toezicht 

en 

Handhavi

ng

2020

1114

513

Motie 44 Een openbaar

rolstoel toegankelijk

toilet in elke nieuw te

bouwen parkeergarage

-120 Verzoekt het college

om In ieder geval bij

nieuw te bouwen garages

de eis op te nemen dat die

tenminste 1 openbaar

rolstoel toegankelijk toilet

bezit    

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

FR 06-11-

2020

Overig Ter 

bespre

king

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2021

0209

274

21.11 Motie Huiskamer

van Oost zoekt onderdak

Draagt de wethouder op:

Te onderzoeken of het

pand Steve Bikostraat

ingezet kan worden voor

maatschappelijke 

organisaties waaronder de

vrijwilligers van de

Huiskamer van Oost 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

MTM 06-04-

2021

Overig

PCM 

Project- 

en 

Contractm

anagemen

t

2021

0221

267

Toezegging: concept

beheersplan toevoegen

aan startnotitie.

Wethouder Meijs heeft

toegezegd dat, op het

moment dat locatiekeuzes

gemaakt zijn, een

conceptbeheersplan 

toegevoegd zal worden

aan de startnotitie.

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 14-04-

2021

Overig Ter 

kennis

name

JOS 

Jeugd 

Onderwijs 

en Sport

2020

0794

554

Toezegging wethouder

Botter om eenmaal per

kwartaal de commissie

te informeren over de

stand van zaken inzake

Kenter jeugdhulp

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

JB 27-08-

2020

Overig De raadscommissie

is in de

commissievergaderin

g van 27-8-20

geinformeerd over

de stand van zaken

inzake Kenter

Jeugdhulp
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2020

1055

914

Toezegging van

wethouder Meijs om

schriftelijk terug te

komen op de uitkomsten

van de besluiten van

BZK over de

aanmeldingen vanuit

onze regio voor het BZK

project om landelijk

10.000 woonplekken te

realiseren voor dak- en

thuislozen.

Wethouder Meijs heeft

naar aanleding van een

vraag van GL toegezegd

hieromtrent schriftelijk

terug te komen met een

toelichting 

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 29-10-

2020

Overig De minister van

binnenlandse zaken

heeft een eenmalige

specifieke uitkering

aan gemeenten ten

behoeve van de

huisvesting van

kwetsbare groepen

vastgesteld. Daarbij

is aan de gemeente

Haarlem een

eenmalige subsidie

van EURO 300.300

toegekend ten

behoeve van de

projecten 

DomusPlus, Skaeve

Huse, Athenestraat

en Kampersingel.

De voorwaarde van

de subsidie is dat de

toegekende subsidie

uiterlijk 31-12-2022

wordt besteed aan

de projecten

waarvoor het is

bestemd. De minister

kan op verzoek van

het college toestaan

dat de specifieke

uitkering wordt

besteed aan andere

projecten voor zover

die projecten

voorzien in het

versneld realiseren

van huisvesting van

kwetsbare 

Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

0633

789

Motie 20 Waar blijft toch

dat plan, met één

regisseur voor dat ene

gezin

Verzoekt het college om:

Samen met de gemeenten

in de regio, vanuit een

gezamenlijke visie en

opgave, te komen met een

geïïntegreerde aanpak

voor de jeugdzorg; In deze

aanpak nadrukkelijk in te

gaan op preventie, een

eenduidige in- door- en

uitstroom van kinderen en

jongeren binnen de

jeugdhulp, bijvoorbeeld via

een gemeentelijk

jeugdloket, en inzicht in

effecten van de verleende

hulp (kwaliteit zorg); 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

JB 01-07-

2020

Overig In het raadsbesluit

Maatregelen 

kostenbeheersing 

Jeugd en Wmo (BBV

2020/705190) stond

vermeld op welke

wijze het college

uitvoering geeft aan

deze motie. Nog dit

jaar wordt een

evaluatie over de

uitvoering van de

opdracht van het

sociaal wijkteam

afgerond. Onderdeel

hiervan is ook de

wijze van

regievoering door het

sociaal wijkteam. Het

onderzoek wordt

inmiddels uitgebreid

om te bezien hoe de

samenwerking 

tussen de sociale

wijkteams en het

CJG versterkt kan

worden. Het gaat

dan over samenhang

en afstemming van

de ondersteuning

binnen een gezin,

het voorkomen van

overlap, 

tegenstrijdigheden 

en lacunes in de

ondersteuning. De

zienswijze van

betrokken 
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contractm

anagemen

t

2021

0221

324

Toezegging: extra

financiering voor

beheersmatigheid en

veiligheid DP/SH

Wethouder Meijs heeft

toegezegd dat er extra

financiering komt voor de

beheersmatigheid en

veiligheid van nieuwe en

huidige locaties DP/SH,

waardoor extra

handhaving ingezet kan

worden.

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 14-04-

2021

Overig Ter 

kennis

name
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

0500

343

Toezegging: het rapport

Oost wordt op verzoek

van de heer van den

Raadt (Trots Haarlem)

aan de commissie

verstrekt.

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 14-05-

2020

Commis

sie/raad

In de commissie van

14 mei is door de

heer van den Raadt

gevraagd om het

rapport 'analyse

sociale problematiek

in Oost'. Dit rapport

is opgesteld voor de

voorbereiding van de

gebiedsopgave voor

Oost. Het door de

commissie 

gevraagde rapport is

gebaseerd op

gegevens die met

voortschrijdend 

inzicht niet goed met

elkaar te vergelijken

bleken. De gebruikte

gegevens hebben

betrekking op

verschillende 

kalenderjaren en

verschillende 

definities van wijken.

Inmiddels zijn er

nieuwe cijfers

beschikbaar op de

website 

www.haarlemincijfers

.nl 

<http://www.haarlemi

ncijfers.nl> . Het

door u gevraagde

rapport is daarom

ons inziens niet meer

relevant om te delen.

Daarnaast is er in 
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

PG 

Programm

a en

Gebiedsm

anagemen

t

2020

0898

325

Motie 21.1 Inzicht in de

lokale koppen op

nationale zorgwetgeving

De motie ingediend door

de fractie VVD wordt

aangenomen De fracties

OPH, Jouw Hlm,AP en

Trots Hlm stemmen tegen. 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

JB 17-09-

2020

Overig In de informatienota

'ontwikkelingen en

maatregelen Jeugd

en Wmo 2021 en

verder'(BBV 

2020/851367), 

besproken in de

commissie 

Samenleving van

oktober, staan alle

maatregelen 

beschreven. Daarbij

is per maatregel

aangegeven of

sprake is van een

wettelijke verplichting

of dat er sprake is

van 

zorgvoorzieningen 

die buiten het

wettelijk kader door

de gemeenten

worden vergoed. De

maatregelen zijn

inmiddels bij de

programmabegroptin

g 2021 door de

gemeenteraad 

overgenomen. 

Hiermee heeft het

college invulling

gegeven aan de

motie en stelt voor

deze af te doen.  
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2021

0209

259

Motie 21.09 Reserveren

bij afhaalbieb

-851 Verzoekt het college:

Zo spoedig mogelijk te

zorgen voor een boeken-

reserveringssysteem bij de

Bibliotheek Zuid-

Kennemerland, gebruik

makend van de ervaring

die in Velsen is opgedaan

en ook een voorbeeld te

nemen aan de winkels die

deze week begonnen zijn

met een click en collect

systeem; Dit

reserveringssysteem 

sowieso uit te werken ook

als de bibliotheken reeds

op korte termijn open

zouden gaan, zodat het

beschikbaar is mocht er

nog een lockdown komen; 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

MTM 06-04-

2021

Overig
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

JOS 

Jeugd 

Onderwijs 

en Sport

2021

0209

236

Motie 21.12 A little less

conversation, a little

more action

-851 De fractie(s)HvH LH

PvdA en VVD stemmen

tegen de motie Verzoekt

het college om: I Er voor

zorg te dragen dat het

college uiterlijk 22 februari

2021 een ervaren en

enthousiaste 

(evenementen 

)organisator aanwijst met

als taak: Binnen de

telkens geldende Corona-

regels; Zo snel en zo veel

mogelijk activiteiten te

(laten) organiseren voor

jongeren 12-25 jaar;

Daarbij jongeren zelf en

alle instanties die iets

willen doen om de Corona-

maatregel-schade bij

jongeren te beperken, te

betrekken ; en deze

activiteiten op een goede

manier bekend te maken

bij alle jongeren (12-25) in

Haarlem; II In

samenspraak met

Haarlemse instellingen

inschrijvingen te doen voor

Fieldlab-experimenten, 

zoals het veilig

organiseren van

schoolfeesten, 

sporttoernooien en

muziekbijeenkomsten in

bij voorbeeld het Patronaat

voor jongeren tot 25 jaar;

III Ruimhartig mee te 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

JB 25-03-

2021

Overig
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

JOS 

Jeugd 

Onderwijs 

en Sport

2021

0209

306

Wethouder Botter stelt

voor op zeer korte

termijn een

informatiebijeenkomst te

organiseren mbt het

Jeugdzorgstelsel

Wethouder Botter stelt

voor op zeer korte termijn

een informatiebijeenkomst

te organiseren mbt het

Jeugdzorgstelsel mede

nav aangenomen motie uit

de raad van 6 april:-851 -

851 21.14 Motie

Kwetsbare jongeren niet in

de waagschaal

<https://gemeentebestuur.

haarlem.nl/bestuurlijke-

stukken/moties/21-14-

Motie-CU-AP-Kwetsbare-

jongeren-niet-in-de-

waagschaal.pdf> De

motie ingediend door de

fracties CU wordt

aangenomen De fractie(s)

D66 en VVD stemmen

tegen de motie De fracties

AP Jouw Hlm SP en GLH

geven een stemverklaring 

Toez

eggi

ngen

Gemeenteraad 

Haarlem

JB 06-04-

2021

Overig

ECDW 

Economie 

Cultuur 

Duurzaam

heid en

Wonen

2020

0518

347

Toezegging van

wethouder Meijs om in

gesprek met de

wonongbouwvereniging 

ook de suggestie mee te

nemen om voor

economisch daklozen

tijdelijke leegstaande

huizen/panden ter

beschikking te stellen

Toez

eggi

ngen

Commissie 

samenleving

MTM 20-05-

2020

Overig
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soor

t

bestuursorga

an

pfh 

code

ontsta

ans 

datum

status 

zaak

stand van zaken oorspr

onkelij

ke 

Planni

ng

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behan

deling

JOS 

Jeugd 

Onderwijs 

en Sport

2020

1152

217

12.2 Motie Sport op

straat BIS

verzoekt het college, - het

rondje Haarlem in ere te

herstellen, inclusief veilige

toeleidende routes vanuit

de wijken,- de

doorkruisbaarheid van

Haarlem te verbeteren

voor sporters,- een

netwerk van verbindende

sociaal veilige hardloop

routes tussen de

Haarlemse parken en

wijken op te zetten en de

routes middels tegels,

bordjes of paaltjes

kenbaar te maken, en   

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

ROG

M

26-11-

2020

Overig

MO 

Maatscha

ppelijke 

Ondersteu

ning

2021

0209

222

Motie 21.03

Zelforganisaties zijn

waardevolle partners,

maar zelforganisatie

gaat niet vanzelf

verzoekt het college: In

gesprek te treden met

zelforganisaties voor hulp

bij het bereiken van

eerdergenoemde 

doelgroepen, die door

deze gang van zaken

buiten de boot zijn

gevallen; Zich maximaal in

te spannen voor deze

waardevolle partners,

zodat zij 2021 kunnen

overbruggen en niet

tussentijds omvallen; 

Moti

es

Gemeenteraad 

Haarlem

MTM 25-03-

2021

Overig
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