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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 30 september 2021 

 Aantal bezoekers: 20 

 Aantal sprekers: 4 

 

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. 2 september 2021 (alleen n.a.v.) 

Cie Samenleving d.d. 30 - 9 -2021: geen opmerkingen nav transcript 2 sept.  

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Statutenwijziging OSZG 

Cie Samenleving d.d. 30 - 9 -2021: gaat als hamerstuk naar de raad van 14 okt.  

(2021/415305) 

 

7.  Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond  

Commissie Samenleving 2 september 2021: nog niet voldoende besproken, niet 
behandelrijp voor de Raad. Wordt 30 september opnieuw behandeld in de commissie 
Samenleving, er is 1 toezegging gedaan. 

Cie Samenleving d.d. 30 - 9 -2021: gaat als bespreekpunt naar de raad van 14 okt. 2021. 

(2021/327593) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging over ontbrekende rol toezichthouders (Regiovisie Jeugd) 

Wethouder Botter zegt toe om terug te komen naar de commissie Samenleving met 
meer informatie over de rol van toezichthouders. 
Cie Samenleving d.d. 30 - 9 -2021: afhandeling toezegging betrokken bij regiovisie 
jeugdhulp.  

(2021/488728) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging: meegeven aandachtspunten aan college bij de 
dialooggerichte fase van aanbesteding 
Wethouder Botter zegt toe dat er gelegenheid zal zijn om aandachtspunten mee te geven 
aan het college (via addendum) als de verwervingsstrategie van start gaat in de 
dialooggerichte fase van de aanbesteding.   

(2021/541039) 
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 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging: Acties tegen pesten in het onderwijs   
Wethouder Botter zegt toe het probleem pesten te bespreken in het eerstvolgende 
onderwijsoverleg. Via een raadsinformatiebrief komt hij binnenkort terug op deze acties.  

(2021/541063) 

  
  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging: zorgvuldige overgang nieuwe werkwijze Gewoon in de 

Wijk voor sociale basis partijen  
Wethouder Meijs zegt toe te onderzoeken hoe een zorgvuldige overgang gerealiseerd kan 
worden naar de nieuwe werkwijze Gewoon in de Wijk, voor partijen in de Sociale Basis. 
(2021/541097) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging: preselectiedocument ikv aanbesteding Jeugdhulp 
Wethouder Botter zegt toe op 28 oktober over het dan vastgestelde preselectiedocument 
te praten met de Cie leden.  

(2021/541048) 

 

7.1 Discussiestuk HvH Gewoon in de Wijk en Jeugdzorg Bedrijfsvoering en Inkoop 

Cie Samenleving d.d. 30 - 9 -2021: het discussie stuk is voldoende besproken en 

betrokken bij de behandeling van de regiovisie jeugdhulp. 

 

7.2 Brief Federatie Vaktherapeutische Beroepen d.d. 11 mei 2021 aan weth. Botter inzake 

bezwaar tegen RIB Vaktherapie (2021/141297) en antwoordbrief gemeente Haarlem aan FVB 

d.d. 27 juli 2021 

Cie Samenleving d.d. 30 - 9 -2021: bespreking brief wordt op verzoek van de SP 
doorgeschoven naar de volgende Cie vergadering. 

 

7.3 RIB 7, Verwerving Wmo en Jeugdhulp 2022  

Cie Samenleving d.d. 30 - 9 -2021: RIB 7 is voldoende besproken en betrokken bij de 
behandeling van de regiovisie jeugdhulp. 

 

7.4 Regionale verwervingstrategie jeugdhulp 

Cie Samenleving d.d. 30 - 9 -2021: nota is betrokken bij de bespreking van de regiovisie 

jeugdhulp.  

(2021/46902) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Stand van zaken technische nulmeting Haarlemse schoolgebouwen 
Commissie Samenleving 2 september 2021: TKN stuk wordt o.v.v. VVD besproken in een 
volgende vergadering.  

Commissie Samenleving 30 september 2021: de nota is voldoende besproken. 

(2021/314655) 
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 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging beknopt overzicht per school op de 100 miljoenlijst 
Wethouder Botter zegt toe een korte toelichting in het overzicht per school te verschaffen. 
Waarom de school wordt aangepakt en hoe dit zich verhoudt tot de plek waar ze staan. 

(2021/541007) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging: schriftelijke reactie wijze van prioritering 100 
miljoenlijst 
Wethouder Botter zegt toe met een schriftelijke reactie te komen terugkomen op de wijze 
van prioritering in de lijst van 100 miljoen en de rol die de nulmeting hierin heeft gespeeld 

(2021/541019) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging rapportage binnenklimaat (aangepakte) scholen 100 
miljoenlijst 
Wethouder Botter zegt toe een rapportage te leveren over het binnenklimaat van de 
Haarlemse scholen die op de 100 miljoen lijst staan en zijn aangepakt.  

(2021/540991) 

 

9.  Voortgang Levvel5 
Commissie Samenleving 2 september 2021: : TKN stuk wordt o.v.v. Hart voor Haarlem 
besproken in een volgende vergadering. 

Commissie Samenleving 30 september 2021: de nota is voldoende besproken.  

(2021/368617) 

   

9.1 Reddingscenario Levvel5 en financiële verdeelsleutel 
Commissie Samenleving 2 september 2021: : TKN stuk wordt o.v.v. Hart voor Haarlem 
besproken in een volgende vergadering. 
Commissie Samenleving 30 september 2021:  RIB is voldoende besproken irt to de nota 
voortgang Level 5.  

 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

11.  Versterkers Duurzaam doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023  
Cie. Ontwikkeling 30 september 2021: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad. 

Commissie Samenleving 30 september 2021: gaat als bespreekpunt naar de raad.  

(2021/483988) 
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Overige punten ter bespreking 

 

12.  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 
Commissie Samenleving 2 september 2021: wordt aangehouden o.v.v. commissie in 
afwachting van extra informatie van de wethouder, afdoening toezegging nog niet akkoord. 
Commissie Samenleving 30 september 2021: toezegging met aanvullende info voldoende 

besproken en daarmee afgedaan.  

(2021/89660) 

 

12.1 21.11 Motie Huiskamer van Oost zoekt onderdak 
Commissie Samenleving 3 juni 2021: TKN stuk wordt o.v.v. Trots Haarlem besproken in een 
volgende vergadering. Commissie Samenleving 2 september 2021: wordt aangehouden 
o.v.v. commissie in afwachting van extra informatie van de wethouder. 
Commissie Samenleving 30 september 2021: motie 21.11 is voldoende besproken en 

afgehandeld met de aanvullende informatie.  

(2021/209274) 

 

13.  Motie 21.03 Zelforganisaties zijn waardevolle partners, maar zelforganisatie gaat niet vanzelf 
Commissie Samenleving 3 juni 2021: TKN stuk wordt o.v.v. CDA besproken in een volgende 
vergadering. 
Commissie Samenleving 30 september 2021: niet besproken, omdat CDA afzag van 

agendering. Cie. akkoord met afvoeren van de agenda 30/9. 

(2021/209222) 

 

14.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 3e Rapportage onderzoek naar ambulantisering en regionalisering van beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer 
Cie Samenleving 30-9-2021: tkn stuk wordt ovv Actiepartij ter bespreking geagendeerd in een 

volgende vergadering.   

(2021/425435) 

 

1.2 Vaststellen uitvoeringsregeling subsidies Onderwijskansenbeleid gemeente Haarlem 2022 

Commissie Samenleving 30 september 2021: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen.  

(2021/438966) 
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1.3 Vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Mobiliteitsteam ZK-IJ 

Commissie Samenleving 30 september 2021: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen.  

(2021/475506) 

 

1.4 Informeren Koploperproject Cliëntondersteuning na één jaar (toezegging wethouder) 
Cie Samenleving 30-9-2021: tkn stuk wordt ovv SP ter bespreking geagendeerd in een 

volgende vergadering.   

(2021/274482) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging van wethouder Meijs om na een jaar de stand van zaken 

(bevindingen) inzake het koploperproject cliëntondersteuning Haarlem met de commissie 

te delen 

Cie. Samenleving 30 sept. 2021: informatienota t.k.n. en wordt o.v.v. SP ter bespreking 
geagendeerd. Toezegging hiermee afgedaan.   
(2020/902650) 

 

1.5 Instemmen met het voorlopig ontwerp en de kostenraming voor de gymzaal aan de 

Vilniusstraat 

Commissie Samenleving 30 september 2021: tkn stuk voor kennisgeving aangenomen.  

(2021/313754) 

 

1.6 Vaststellen van het 'Actieprogramma Verbinden en Versterken in de aanpak van huiselijk 

geweld Kennemerland 2021 - 2024' 
Cie Samenleving 30-9-2021: tkn stuk wordt ovv GLH ter bespreking geagendeerd in een 

volgende vergadering.   

(2021/457717) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging wethouder Botter: Aan de commissie wordt teruggekoppeld 

hoe het nu precies zit met de dubbele anonieme meldingen bij Veilig Thuis  

(2020/1161102) 

 

 •  Toezeggingen - 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 

(2020/1161126) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Motie 11.17 Betrek initiatieven uit de stad 

Commissie Samenleving 30 september 2021: de motie is afgehandeld.  
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(2021/265688) 

 

2.2 Pilot NewFuture (jongeren en schulden) 

Commissie Samenleving 30 september 2021: de BAZ is voor kennisgeving aangenomen.  

(2018/18277) 

 

3 Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Uitkomst onderzoek naar totstandkomingsproces kankerincidentierapport 

Commissie Bestuur 9 september 2021: ter kennisgeving aangenomen 

Commissie Samenleving 30 september 2021: De RIB is voor kennisgeving aangenomen.  

 

3.2 Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 
Commissie Samenleving 30 september 2021: de RIB is voor kennisgeving aangenomen.  

 

4 Beantwoorde raadsvragen 

 

4.1 Beantwoording Raadsvragen ex art. 38 RvO Groenlinks over RegioRijder  

Commissie Samenleving 30 september 2021: beantwoording voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/467394) 

 

4.2 Beantwoording Raadsvragen ex art. 38 Rvo ChristenUnie over staken WMO vervoer en 

formule 1 

Commissie Samenleving 30 september 2021: beantwoording voor kennisgeving aangenomen.  

(2021/467370) 

 

4.3 Beantwoording art 38 vragen D66 en CDA omtrent Anton Pieck Hofje 
Commissie Samenleving 30 september 2021: beantwoording tkn wordt ovv D66 besproken in 

een volgende vergadering.  

(2021/484577) 

 

5 Ingekomen stukken 

 

 •  Zorgen om aanbesteding vd specialistische jeugdhulp regio's IJmond en Zuid-Kennemerland 

Commissie Samenleving 30 september 2021: ingekomen stuk is voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

 


