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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 9 juni 2022 

 Aantal bezoekers:  

 Aantal sprekers: 1 

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. 19 mei 2022 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Begroting 2023 Spaarne Werkt Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland 
Cie Samenleving 9 juni '22: geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 30 juni 

'22. Er is een toezegging gedaan.  

(2022/608485) 

 •  Toezeggingen Nieuw - Toezegging: betrekken Commissie Samenleving bij de begroting van 
2024. 
Wethouder Floor Roduner zegt toe de Cie tijdig te informeren bij de totstandkoming van de 
begroting van 2024 waarin aandacht zal zijn voor bedrijfsmatige stappen richting een 
gezonde bedrijfsvoering en de CO2 ladder.  
 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Evaluatie verkorting duur maatschappelijke begeleiding statushouders 
Commissie Samenleving 19 mei '22: ovv JouwHaarlem zal de ter kennisname nota ter 
bespreking worden geagendeerd in een volgende Cie vergadering Samenleving. 
Commissie Samenleving 9 juni '22: de ter kennisname nota is voldoende besproken. Er is een 

toezegging gedaan.  

 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging uitgebreide evaluatie nav eerste jaar uitvoering wet 
Inburgering.  

Wethouder Floor Roduner zegt toe in maart 2023 een uitgebreide evaluatie aan de Cie toe 
te laten komen, als onderdeel van evaluatie van het eerste jaar uitvoering van de nieuwe 
wet Inburgering. De wethouder vraagt aandacht bij Vluchtelingenwerk voor de warme 
overdracht van statushouders naar sociale wijkteams.  
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 •  Toezeggingen - Toezegging: Evaluatie van de maatschappelijke begeleiding door 

Vluchtelingenwerk Nederland van 2 jaar naar 1 jaar en daarin de ervaringen van het sociaal 
wijkteam mee te nemen. 
Cie Samenleving 13 januari '22: Wethouder Floor Roduner heeft toegezegd de commissie te 
informeren over de evaluatie van de maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk 
Nederland van 2 jaar naar 1 jaar en daarin de ervaringen van het sociaal wijkteam mee te 
nemen. De evaluatie is afhankelijk van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die 
beschikbaar is.  

Cie Samenleving 9 juni '22: akkoord met afdoening toezegging.  

 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

9.  Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2021 
Cie. Ontwikkeling 9 juni 2022: akkoord om Jaarrekening en Jaarverslag 2021 te behandelen in 
de raad van 23 juni a.s. 
Cie. Samenleving 9 juni 2022: akkoord om Jaarrekening en Jaarverslag 2021 te behandelen in 

de raad van 23 juni a.s. 

9.1 Vaststelling reactie college op het accountantsverslag 2021 

Cie. Ontwikkeling 9 juni: de commissie heeft kennis genomen van de reactie van het 
college. 
Cie. Samenleving 9 juni: de commissie heeft kennis genomen van de reactie van het 
college. 

9.2 Opvolging Duisenberg light aanbevelingen t.b.v. behandeling jaarstukken 2021 
Cie. Ontwikkeling 9 juni 2022: commissie gaat akkoord met de afdoening van de Duisenberg 
light aanbevelingen t.b.v. behandeling jaarstukken 2021 zonder aanvullende opmerkingen. 
Cie. Samenleving 9 juni 2022: commissie gaat akkoord met de afdoening van de Duisenberg 
light aanbevelingen t.b.v. behandeling jaarstukken 2021. Bij 9.2.5 merkt het CDA op dat het 

beleidsveld niet inzichtelijk is gemaakt in de fte's.  

9.2.1 •  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: verbeteren informatiewaarde 

Vergroot als college in de aan de gemeenteraad aangeboden begroting en 
jaarrekening de informatiewaarde door op lager detailniveau inzicht te geven 
in het programma en de verantwoording van de gekoppelde doelen, 
prestaties en het budget. Hierbij kan accordering plaatsvinden op programma 
niveau, maar wordt inzicht gegeven op doelniveau. Neem hierbij kennis van 

de werkwijze van andere gemeenten (Utrecht / Eindhoven). 
Cie. Ontwikkeling 9 juni 2022: akkoord met voorstel van de rapporteurs. 
Cie. Samenleving 9 juni 2022: akkoord met voorstel van de rapporteurs. 

 

9.2.2 •  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: overzicht definities van beleidsbegrippen 
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· Maak voor de aankomende begroting en jaarverslag een overzicht van definities van 

beleidsbegrippen.  

· Stem van te voren deze definities voor het betreffende beleidsveld af met de 

verantwoordelijke commissie 

Cie. Ontwikkeling 9 juni 2022: akkoord met voorstel van de rapporteurs. 
Cie. Samenleving 9 juni 2022: akkoord met voorstel van de rapporteurs. 

 

9.2.3 •  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: toelichting bij overschrijdingen van 

effectindicatoren 

Geef een toelichting bij forse overschrijdingen van effectindicatoren: als het doel is de 

apparaatskosten met 8% te verminderen, terwijl ze uiteindelijk met ruim 8% stijgen, dan 

verdient dat een gedegen toelichting. Het gaat immers om een verschil van bijna €18M 

op een jaarresultaat van €119 M. 

 

Cie. Ontwikkeling 9 juni 2022: akkoord met voorstel van de rapporteurs. 

Cie. Samenleving 9 juni 2022: akkoord met voorstel van de rapporteurs. 

 

9.2.4 •  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: digitalisering primaire werkprocessen in fysieke 

en sociale domein opnemen in ICT strategie 

Stel een ICT-strategie op die meer tempo maakt met digitalisering van primaire 

werkprocessen in het fysieke en sociale domein. 

 

Cie. Ontwikkeling 9 juni 2022: akkoord met voorstel van de rapporteurs. 
Cie. Samenleving 9 juni 2022: akkoord met voorstel van de rapporteurs. 
 

9.2.5 •  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: onderbouwing doelstelling en prestaties 

onderwijs 

Formuleer in de begroting en het jaarverslag, kort en krachtig een onderbouwde 

doelstelling voor het onderdeel onderwijs bij beleidsveld 1.1 en geef daarbij aan wat de 

prestaties zijn die daaruit volgen en wat dit mag kosten  

Cie. Samenleving 9 juni 2022: akkoord met voorstel van de rapporteurs. 

9.2.6 •  Afdoening Duisenberg light aanbevelingen jaarstukken 2018, 2019, 2020  

Cie. Ontwikkeling 9 juni 2022: betrokken bij de bespreking. 

Cie Samenleving 9 juni 2022: kennisgenomen van deze afdoening. 

9.2.7 •  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: links naar SHO en JOP 

Neem in de begroting en het jaarverslag hyperlinks op naar het SHO en het JOP.  Neem in 

de begroting en het jaarverslag voor dat boekjaar de staatjes op uit het JOP met daarin 

de projecten en (begrote en gerealiseerde) kosten. 

Cie Samenleving 9 juni '22: akkoord met voorstel van de rapporteurs.  
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 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Beantwoording art. 38 vragen PvdA personeelsschaarste in het primair & secundair onderwijs 

en kinderdagopvangcentra in Haarlem 
Cie Samenleving 3 maart '22: ovv de PvdA is het tkn stuk opnieuw geagendeerd voor een 
volgende vergadering. 28/4/'22: In overleg met de PvdA (mevr. Erica Bastiaans) wordt het 
agenderingsverzoek doorgeschoven naar 9 juni. 
Cie Samenleving 9 juni'22: de ter kennisname nota is voldoende besproken. Er zijn 3 
toezeggingen gedaan.  

 •  Ingekomen raadsvragen - Art. 38 vragen PvdA inz. personeelsschaarste in het primair & 
secundair onderwijs en kinderdagopvangcentra in Haarlem 

Cie Samenleving 9 juni '22: ter kennisname nota voldoende besproken.  

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging: uitzoeken inzet NPO middelen  
Wethouder Jur Botter zegt toe uit te laten zoeken of inzet van de NPO middelen ook 
gericht is om het leraren tekort terug te dringen. 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging terugkoppeling aan ministerie van Onderwijs 
Wethouder Jur Botter zegt toe een terugkoppeling te geven aan het ministerie van 
Onderwijs van de Haarlemse situatie. 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging nagaan hoe de gemeente Amsterdam 
personeelsschaarste in het onderwijs aanpakt 
Wethouder Jur Botter zegt toe te kijken hoe de gemeente Amsterdam maatregelen neemt 
om de problematiek personeelsschaarste op te lossen in het onderwijs en de kdv's en terug 
te koppelen wat de schoolbesturen doen aan het terugdringen van personeelsschaarste op 
hun scholen.  

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Leer- en Verbeterplan sociale basis 2021 

Commissievergadering Samenleving 9 juni '22: voor kennisgeving aangenomen. 

1.2 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2021: Haarlemmers tevreden over de 

minimaregelingen en schulddienstverleningCommissievergadering Samenleving 9 juni '22: 

voor kennisgeving aangenomen. 

  

1.3 Verlenging tijdelijke maatschappelijke opvanglocatie 
Commissievergadering Samenleving 9 juni '22: voor kennisgeving aangenomen. 

1.4 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. 

1.5 Jaarrekening 2021 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 
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Commissievergadering Samenleving 9 juni '22: voor kennisgeving aangenomen. 

1.6 Resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2021 

Commissievergadering Samenleving 9 juni '22: voor kennisgeving aangenomen. 

1.7 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. 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Toezegging: wethouder Snoek zegt de commissie toe bij de ontwikkeling nieuwbouw Turnhal 

terug te komen op de mogelijkheid van erfpacht 

Commissie Samenleving 9-6-2022: akkoord met afdoening toezegging.  

2.2 Toezegging: actualisatie inkoopkalender op website.  
Commissie Samenleving 9-6-2022: akkoord met afdoening toezegging.  
Cie Samenleving 13 januari '22: wethouder Jur Botter zegt toe de inkoopkalender te laten 

actualiseren en toe te voegen aan de site door bedrijfsvoering.   

2.3 Toezegging: evaluatie maatschappelijke opvang na 1 jaar. 
Commissie Samenleving 9-6-2022: akkoord met afdoening toezegging.  
Wethouder Meijs zegt toe om na een jaar terug te komen bij de commissie met een reactie 

op hoe het gaat met de aanbevelingen die gedaan zijn door de werkgroep. 

2.4 Motie 17.3 Gezondheidsscore in raadsstukken 

Commissievergadering Samenleving 9 juni '22: akkoord met afdoening motie.  

2.5 Toezegging wethouder Botter om op korte termijn beter inzicht te krijgen in de aantallen 

jongeren die geconfronteerd worden met stagediscriminatie.  
Commissie Samenleving 9-6-2022: akkoord met afdoening toezegging.  

3 Brieven van het College van BenW 

 

4 Beantwoorde raadsvragen 

 

4.1 Beantwoording Art 38 vragen VVD over GGZ instelling Pal Maleterweg 
Cie Samenleving 9 juni '22: ovv de VVD zal de ter kennisname nota ter bespreking worden 
geagendeerd in een volgende Cie vergadering Samenleving.  

5 Ingekomen stukken 

 

 


