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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 3 februari 2022 

 Aantal bezoekers: 0  

 Aantal sprekers: 8  

 

1.  17.10 uur 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. 13 januari 2022 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Skaeve Huse aan de Vergierdeweg 
Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen 

Cie. Ontwikkeling 3 februari 2022: startnotitie voor kennisgeving aangenomen. 

Cie. Samenleving 3 februari 2022: gaat als bespreekpunt naar de raad van 17 februari. 

(2021/630219) 

 •  Jaaragenda - Startnotitie Skaeve Huse 
 

Cie. Ontwikkeling 3 februari 2022: startnotitie voor kennisgeving aangenomen. 
Cie. Samenleving 3 februari 2022: gaat als bespreekpunt naar de raad van 17 februari. 

(2020/1220188) 

 

 Eetpauze 

 

 Ter bespreking 

 

7.  Taakstelling Sport Programmabegroting 2021 - 2025 
Cie Samenleving 2-12-2021: tkn stuk wordt ovv HvH ter bespreking geagendeerd in een 

volgende vergadering. Cie Samenleving 3-2-2022: tkn stuk is voldoende besproken en is 

afgedaan.  

(2021/543463) 

 

 •  Jaaragenda - Tot uitvoering brengen bezuiniging Sport 
 
JOS geeft bij deze kennis van het uitvoeren van de bezuinigingsopgave Programmabegroting 2020-
2024. De bezuiniging wordt gerealiseerd middels een tariefsverhoging bij verenigingen en 
commerciële sportaanbieders. De uitvoering van de bezuiniging is belegd bij SRO. 
Cie vergadering Samenleving: stuk wordt o.v.v. HvH opnieuw behandeld in een volgende 

vergadering. Cie vergadering Samenleving 3 febr. 2022: tkn stuk is voldoende besproken en 
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afgedaan. (2021/529810) 

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

 

Ter advisering aan de raad 

 

9.  Addendum bij de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond  

Cie Samenleving 3 februari 2022: ter advisering naar de raad d.d. 17 febr.: akkoord voor 

besluitvorming als hamerstuk met stemverklaring.  

(2021/596535) 

 

 •  Toezeggingen - 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.   

Cie Samenleving 3 febr. 2022: toezegging is afgedaan met addendum bij de 
Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond. 

(2021/541039) 

 

 •  Moties - Motie 15.01 Motie Ontwikkelplan Jeugdzorg voor betrokkenheid Raad 

Cie Samenleving 3 febr. 2022: motie 15.01 afgedaan met addendum bij de regiovisie 
Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond. 

(2021/579579) 

 

 •  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. 

Cie Samenleving 13-1-2022: de toezegging is afgedaan. 

(2021/327593) 

 

 •  Moties - Motie 15.04 De Raad Beslist mee 

Cie Samenleving 3 febr. 2022: motie afgedaan met addendum bij de Regiovisie 
Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en Ijmond. 

(2021/579606) 

 

 •  Moties - Motie 15.02  Tegenspraak in de verwerving Jeugdhulp 

van amendement naar motie 
Cie Samenleving 3 februari 2022: de motie 15.02 is afgedaan met het addendum bij 
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de regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond.  

(2021/579590) 

 

 •  Moties - Motie 15.05 Addendum Haarlem op Regiovisie Jeugdhulp 

Cie. Samenleving 3 februari 2022: Addendum Regiovisie gaat naar raad van 17 feb. 
Cie. acht deze motie 15.05 nog niet als afgedaan. 
Toetsing KPI'S noodzakelijk in uitvoering. Commissie wil de eerste evaluatie 
afwachten voordat de motie kan worden afgedaan. Daarom terug naar opsteller.  

(2021/579613) 

 

 •  Toezeggingen - Motie 15.03 Verwervingsstrategie Jeugdhulp Haarlemse Aandachtspunten 

Cie Samenleving 3 febr. 2022: Motie 15.03 afgedaan met addendum bij de 
Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond.  

(2021/579596) 

 

 •  Moties - Motie 15.08 Hoe houden we de Jeugdhulp in de hand 

Cie Samenleving 3 febr. 2022: motie 15.08 afgedaan met addendum bij de regiovisie 
Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond.  

(2021/579618) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Informatienota resultaten onderzoek en enquete VO in Schalkwijk 

Cie Samenleving 3 febr. 2022: de informatienota is voldoende besproken.  

(2021/637031) 

 •  Toezeggingen Toezegging: Ouders en schoolbesturen betrekken bij de uitvraag onderzoek 
voor VO in Schalkwijk. 
Wethouder Botter zegt de commissie Samenleving toe om ouders en schoolbesturen te 
betrekken bij de uitvraag onderzoek voor VO in Schalkwijk. 

Cie Samenleving 3 febr. 2022: de toezegging is afgedaan bij de bespreking van de 
informatienota. (2021/275635) 

 

 •  Jaaragenda - Resultaten onderzoek VO in Schalkwijk 

(2021/780868) 

 

 •  Toezeggingen - Nieuw Toezegging wethouder Jur Botter: uitwerking van een twee 
stappenplan ikv verbreden v/h aanbod voortgezet onderwijs in Schalkwijk. 
Wethouder Botter zegt toe een twee stappenplan nader uit te werken:  
1. verbreden van het bestaande aanbod voor voortgezet onderwijs in Schalkwijk 
(uitbreiding Haarlem College) en  
2. de mogelijkheden voor het stichten van een nieuwe school op de midden langere termijn 
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te overwegen in overleg met schoolbesturen. (2022/244344) 

 

 Overige punten ter bespreking 

11.  (Voorlopige) selectie van Gegadigden aanbesteding jeugdhulp 2022 e.v.  
Cie Samenleving 13 januari 2022: Op verzoek van de SP zal de nota ter bespreking worden 
geagendeerd in een volgende Cie vergadering. 

Cie Samenleving 3 febr. 2022: het ter kennisname college besluit is voldoende besproken.  

(2021/743108) 

 

 •  Gedeeltelijke geheimhouding opleggen (voorlopige) selectie van Gegadigden aanbesteding 
jeugdhulp 2022 e.v. 
Cie Samenleving 3 febr. 2022: het aanvullende B&W besluit is betrokken bij de bespreking 
van (voorlopige) selectie van Gegadigden aanbesteding Jeugdhulp 2022 e.v. 

(2022/77606) 

 

 •  Jaaragenda - Collegebesluit (Voorlopige) selectie van Gegadigden aanbesteding jeugdhulp 

2022 e.v.  
 
BBV (2021/743108)  
Cie Samenleving 13 januari 2022: Op verzoek van de SP zal de nota ter bespreking worden 
geagendeerd in een volgende Cie vergadering. 
Cie Samenleving 3 febr. 2022: het college besluit is voldoende besproken. De BAZ 
afhandelen. (2021/744363) 

 

 Gedeeltelijke geheimhouding opleggen (voorlopige) selectie van Gegadigden aanbesteding 

jeugdhulp 2022 e.v. 
Cie Samenleving 3 febr. 2022: het aanvullende B&W besluit is betrokken bij de bespreking 

van (voorlopige) selectie van Gegadigden aanbesteding Jeugdhulp 2022 e.v. 

(2022/77606) 

 

12.  Huiskamer van Oost (agenderingsverzoek OPH)  

 

 Commissie Samenleving 28 oktober 2021: Geagendeerd voor bespreking door fractie 
OPHaarlem. 
Commissie Samenleving 2 december 2021: Wegens tijdgebrek doorgeschoven naar 
een volgende vergadering. 
Commissie Samenleving 3 februari 2022: het agendapunt Huiskamer van Oost met de 
bijbehorende stukken zijn voldoende besproken.  
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 •  Moties - 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  

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) 

 

 • Motie 39BIS PvdA Noodoplossing voor Huiskamer van Oost 

Cie Samenleving 3 febr. 2022: de motie 39BIS is betrokken bij de bespreking 
Huiskamer van Oost en afgedaan.  
Verzoekt het college de Huiskamer van Oost voor een jaar onderdak te bieden in het 
Polderhuis; Hieraan de voorwaarde te verbinden dat ook andere partijen in overleg gebruik 
mogen maken van de locatie; De Huiskamer van Oost in het jaar dat zij verblijven in het 
Polderhuis actief te ondersteunen in het zoeken naar een andere locatie voor hen en mogelijk 

andere partijen;De benodigde 36.000 euro te dekken uit Reserve Dock. 

(2021/626680) 

 

 13. Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Benoeming voorzitter en leden Participatieraad en oplegging geheimhouding op 

bijbehorende CV's 
Cie Samenleving 3 februari 2022: op verzoek van de fractie CDA is het tkn stuk 

opgewaardeerd ter bespreking voor een volgende vergadering.  

(2021/651785) 

 

1.2 Informatienota Locatieonderzoek multifunctionele sporthal Schalkwijk 
Cie Samenleving 3 februari 2022: op verzoek van de fractie Jouw Haarlem is het tkn stuk 

opgewaardeerd ter bespreking voor een volgende vergadering.  

(2021/662987) 

 

 •  Jaaragenda - Informatienota Locatieonderzoek multifunctionele sporthal Schalkwijk (BBV: 

2021/662987 en nota 2021/0662998) 
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(2022/21926) 

 

1.3 Analyse deelname vaktherapeuten verwerking Jeugdhulp 

Cie Samenleving 3 febr. '22: tkn is voldoende besproken en kan worden afgedaan.  

(2022/23586) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging vaktherapeuten in pre-selectiefase 

Wethouder Jur Botter zegt toe met de vaktherapeuten te spreken tijdens de pre-
selectiefase van de regionale verwerving jeugdhulp en  
te onderzoeken wat er mogelijk is voor vaktherapie n.a.v. pre-selectie. De wethouder komt 
terug met een nadere analyse tot uiterlijk 3 februari 2022.  

 

Cie Samenleving 3 febr. '22: de bbv is ter kennisname aangenomen. Hiermee is de 
toezegging afgedaan.(2021/594522) 

 

1.4 Aanvraag Erfgoed Deal ten behoeve van project Buurtbakens 

Cie. Ontwikkeling 3 februari 2022: t.k.n stuk is voor kennisgeving aangenomen. 
Cie. Samenleving 3 februari 2022: op verzoek van de fractie Jouw Haarlem is het tkn stuk 

opgewaardeerd ter bespreking voor een volgende vergadering.  

(2022/17009) 

 

 •  Jaaragenda - Aanvraag Erfgoed Deal ten behoeve van project Buurtbakens 
 
Ook ter info naar de commissie Samenleving! 
Cie. Ontwikkeling 3 februari 2022: t.k.n. stuk is voor kennisgeving aangenomen. 
Cie. Samenleving 3 februari 2022: op verzoek van de fractie Jouw Haarlem is het t.k.n. stuk 
opgewaardeerd ter bespreking voor een volgende vergadering.  

(2022/18020) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Motie 21.15BIS NIeuwe kansen voor een humaner vluchtelingenbeleid 

Cie Samenleving 3 febr. 2022: motie voor kennisgeving aangenomen en afgedaan. 
(2021/209332) 

 

3 Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Brieven van de Rekenkamercommissie 

Cie. Samenleving 3 februari 2022: brief van RKC voor kennisgeving aangenomen. 
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 •  Brief Rekenkamercommissie d.d. 24 januari 2022 stand van zaken RKC-aanbevelingen 
2022/1 
 

4 Ingekomen stukken 

 

 •  4.1 * 20220023025 Noodbrief met verzoek om hulp 

4.2 Brief Erfgoedvereniging Heemschut d.d. 22 jan. 2022 aan BenW inzake boerderijcomplex 

Noord Akendam (tbv agendapunt 6) 

 

 


