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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 1 september 2022 

 Aantal bezoekers: 6  

 Aantal sprekers: 0  

 

 

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. 9 juni 2022 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Gedeeltelijk in stand houden geheimhouding inzake bijlagen bij aanvragen krediet en afgeven 

garantstelling voor nieuwe turnhal, zoals door het college opgelegd en door de raad 

bekrachtigd op 25 maart 2021 en 17 februari 2022 . 
Cie Samenleving 1 september '22: geagendeerd als hamerstuk met stemverklaring voor de 

raadsvergadering van 22 september '22. Er komt op verzoek van de wethouder woensdag 5 

sept. een gewijzigde versie. De Cie Samenleving wordt hierover geïnformeerd. In principe 

wordt het raadsstuk niet meer behandeld in de Cie vergadering. 

(2022/836197) 

 

 

7.  Goedkeuren technisch ontwerp en kostenraming uitbreiding Coornhert Lyceum en 

beschikbaar stellen aanvullend krediet 
Cie Samenleving 1 september '22: geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 22 

september '22.  

(2022/845404) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Verlenging Interbestuurlijk Toezicht en Regiorapport verscherpt toezicht  
Commissievergadering Samenleving 9 juni '22: ovv de SP zal de ter kennisname nota ter 

bespreking worden geagendeerd in een volgende Cie vergadering Samenleving. 

Cie vergadering Samenleving 1 september '22: de ter kennisname nota is voldoende besproken. 

Er is 1 toezegging gedaan.  

(2022/502958) 
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 •  Toezeggingen Nieuw- Wethouder van Leeuwen zegt toe de commisie Samenleving te 
informeren over bestuurlijke afspraken 
Zodra er een uitspraak is gedaan door het ministerie zal het college het besluit en het 
rapport laten toekomen aan de Commissie Samenleving.  
(bijv. met link in de Raadsaam) 

(2022/1235149) 

 

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

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Onderzoek Prestatielevering Pgb’s Wmo 
Commissievergadering Samenleving 9 juni '22: ovv OPHaarlem zal de ter kennisname nota ter 

bespreking worden geagendeerd in een volgende Cie vergadering Samenleving. 

Commissievergadering Samenleving 1 september '22: de ter kennisname nota is voldoende 

besproken. 

(2022/585634) 

 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Evaluatie pilot Samenwerking rechtbank, raad voor de kinderbescherming en jeugdhulp bij 

complexe scheidingen - Uniform Hulp Aanbod (UHA) 

Commissievergadering Samenleving 1 september '22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/321064) 

 

1.2 Besteding extra gelden december circulaire 2021 ter versterking gemeentelijke 

dienstverlening  

Commissievergdaering Samenleving 1 september '22: ovv D66 en met instemming van 

de Commissie is de tkn ter bespreking geagendeerd voor een volgende vergadering.  

(2022/644801) 

 

1.3 Positief advies voor fusietoets scholenoverdracht KBO Schoten naar Twijs 

Commissievergadering Samenleving 1 september '22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/717673) 

 

1.4 Aanvraag ESF+ subsidie 2022-2023 voor Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) Regio Zuid-Kennemerland en IJmond 
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Commissievergadering Samenleving 1 september '22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/871440) 

 

1.5 Inkoopprocedure voor de verwerving van de jeugdhulp 

Commissievergadering Samenleving 1 september '22: De wethouder heeft toegezegd aan 

JouwHaarlem uit te zoeken hoe de huidige versie van het ter kennisname stuk (1.5) online 

heeft kunnen staan en zal het stuk aanpassen. Op pagina 6 bij paragraaf 4: Argumenten. / 

subparagraaf 3: zin aan te passen“Het beschikbare budget daadwerkelijk besteden aan 

jeugdhulpverlening SROI om die reden wordt voorgesteld geen SROI-verplichting op te 

nemen; althans dit percentage op 0 te zetten”. 

(2022/937770) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw- Wethouder van Leeuwen zegt toe een correctie op te nemen in het 

tkn stuk en deze opnieuw aan de Commissie Samenleving aan te bieden in een volgende 
vergadering.  
Correctie bij pragraaf 4: Argumenten. / subparagraaf 3: “Het beschikbare budget 
daadwerkelijk besteden aan jeugdhulpverlening SROI om die reden wordt voorgesteld geen 
SROI-verplichting op te nemen; althans dit percentage op 0 te zetten”. 

(2022/1235816) 

 

1.6 Corona Gezondheidsmonitor jeugd 2021  

Commissievergadering Samenleving 1 september '22: ovv FvD en met instemming van 

de Commissie is het tkn stuk ter bespreking geagendeerd voor een volgende 

vergadering. (2022/955431) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Toezegging nagaan samenwerking tussen het Zilveren Kruis met Pro-life 

Cie Samenleving 1 september '22: ovv AP en met instemming van de Commissie 
Samenleving is de toezegging geagendeerd voor een volgende vergadering. 
 
Wethouder Meijs zegt toe n.a.v. de vraag van de Actie Partij, de samenwerking tussen het 

Zilveren Kruis met Pro-life uit te zoeken en de Cie Samenleving hierover te informeren. 

(2022/766174) 

 •  Samenwerkingsagenda Zilveren Kruis - Gemeenten Zuid-Kennemerland - IJmond 2021-2023 
Commissie Samenleving 14-4-2022: o.v.v D66 is het tkn stuk ter bespreking geagendeerd 
voor een volgende vergadering.  
Commissie Samenleving 19-5-2022: voldoende besproken. De Actie Partij vraagt aandacht 
voor de samenwerking tussen het Zilveren Kruis met Pro-life en vraagt de wethouder 
hierover in gesprek te gaan met het Zilveren Kruis. (2022/91899) 

 

2.2 Toezegging nagaan hoogte salaris admininstratieve ondersteuner GO  
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Commissie Samenleving 1 september 2022: akkoord met afdoening toezegging.  
Wethouder Meijs zegt toe het opgenomen bedrag voor de administratieve ondersteuner 

in het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (2023-2025) uit te laten zoeken.   

(2022/760887) 

 

2.3 Motie 20.6  D66 CDA Aanscherping opdracht akoestisch onderzoek 

Commissie Samenleving 1 september '22: ovv de VVD en met instemming van de 
Commissie Samenleving is de motie 20.6 ter bespreking geagendeerd voor een 

volgende vergadering. 
(2022/117229) 

 

2.4 Toezegging: voortgang ontwikkelopgave betrekken bij bespreking begroting 

Participatiebedrijf 2022. 

Commissie Samenleving 1 september '22: de toezegging is voor kennisgeving 
aangenomen. Wethouder Roduner zegt toe om de voortgang van de ontwikkelopgave m.b.t. 

beschut werk bij de bespreking van de begroting Participatiebedrijf 2023 mee te nemen. 

(2021/320772) 

 

3 Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Raadsinformatiebrief: Update Onderwijsroute Inburgering  
Commissie Samenleving 1 september '22: voor kennisgeving aangenomen.  

 

3.2 Raadsinformatiebrief: Situatie Veilig Thuis Kennemerland zomer 2022 
Commissie Samenleving 1 september '22: voor kennisgeving aangenomen.  

 

4 Beantwoorde raadsvragen 

4.1 Beantwoording art. 38 vragen D66 inzake toepassing VN-gehandicaptenverdrag in Haarlem 

(Samenleving) 

Commissie vergadering Samenleving 1 september '22: ovv D66 en met instemming 

van de Commissie zijn de art. 38-vragen opnieuw geagendeerd voor een volgende 

vergadering.  

(2022/975806) 

 

5 Ingekomen stukken: brief van 023vaktherapeuten d.d. 31 mei 2022 aan cie. Samenleving over 

Petitie en pilot vaktherapie. De brief is voor kennisgeving aangenomen. 

 


