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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 13 januari 2022 

 Aantal bezoekers: 0  

 Aantal sprekers: 5   

 

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. 2 december (alleen naar aanleiding van) 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Wijzigingsverordening Individuele studietoeslag Participatiewet Haarlem 2022 

Cie Samenleving 13-1-2022: akkoord voor besluitvorming in de raad als Hamerstuk.  

(2021/592101) 

 •  Jaaragenda - Verordening Individuele studietoeslag 

nieuwe wetgeving (2019/1041499) 

 

 Overige punten ter bespreking 

7.  Uitvoering nieuwe wet inburgering in gemeente Haarlem  

(2021/596363) Cie vergadering Samenleving 13 januari ‘22: de informatienota is voldoende 

besproken.  

 •  Jaaragenda - Uitvoering nieuwe Wet inburgering in de gemeente Haarlem 

(2021/585193) 

 

 •  Nieuwe Toezegging - Toezegging Wethouder Floor Roduner: informeren over de voortgang 
rond de onderwijsroute voor de Haarlemse inburgeraars.  (2022/48250) 
Cie Samenleving: 13 januari '22: Wethouder Floor Roduner heeft toegezegd in het 
eerste kwartaal '22 de commissie Samenleving te informeren over de voortgang rond 
de onderwijsroute voor de Haarlemse inburgeraars. Dit staat ook 
aangekondigd in de informatienota Uitkomsten regionale aanbesteding inburgering en 
aanbesteding maatschappelijke begeleiding (2021/596363) onder Vervolg.  

 

 •  Nieuwe Toezegging - Toezegging Wethouder Floor Roduner: 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. (2022/48297) 
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 
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beschikbaar is.  

7.1 Beleidsregels Wet inburgering 2021 gemeente Haarlem 
Cie Samenleving 2-12-2021: het tkn stuk wordt ovv GLH ter bespreking geagendeerd in een 

volgende vergadering.  

(2021/584819) 

7.2 Verordening wet inburgering  
Commissie Samenleving 2-12- 2021: de verordening is niet afgehandeld en zal ovv GLH 
besproken worden in een volgende vergadering en betrokken worden bij behandeling van 

beleidsregels Wet Inburgering 2021. Wetgeving is in de maak. Nieuwe verordening vanuit 

het Rijk.  

(2018/851661) 

 

8.  Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure brugklas voortgezet onderwijs 2022-2023 
Commissie vergadering Samenleving 2/12/2021: Op verzoek van de SP zal deze RIB ter 

bespreking worden geagendeerd in de volgende Cie vergadering. Bij deze bespreking worden 

de art. 38 vragen Trots Haarlem inzake aanmeldings- en inschrijvingsprocedure brugklas vso 

2022-2023 betrokken.  

 •  Nieuwe Toezegging -  organiseren van een (raads)informatiemarkt voor Cie leden over het 
lotingssysteem in het voortgezet onderwijs. 
Cie Samenleving 13 januari '22: wethouder JB heeft toegezegd een masterclass over het 
aanmeldings-en inschrijvingsprocedure brugklas VO te laten organiseren voor de Commissie 
Samenleving i.s.m. Mw. Truus Vaes, woordvoerder procedure namens de schoolbesturen 
VO in Zuid-Kennemerland en voorzitter College van Bestuur IRIS Zuid Kennemerland. 
(2022/48544) 

 

8.1 Beantwoording art 38 vragen Trots Haarlem inzake aanmeldings- en inschrijvingsprocedure 

brugklas voortgezet onderwijs 2022-2023 

Commissie Samenleving 2/12/2021: De beantwoording art 38 vragen is ovv de SP ter 
bespreking geagendeerd in een volgende vergadering en wordt betrokken bij de 
bespreking v/d RIB: Aanmeldings-en inschrijvingsprocedure brugklas voortgezet 

onderwijs 2022-2023.  

(2021/561266) 

 •  Ingekomen raadsvragen - art 38 vragen Trots Haarlem over nieuw lotingssysteem 

Commissie vergadering Samenleving 2/12/2021: ovv de SP wordt de art 38 vragen 
opnieuw behandeld in een volgende Cie vergadering.  

(2021/549807) 

 

 Eetpauze 

 

 Overige punten ter bespreking 
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9.  Jaarverslag 2020-2021 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) van de RMC-

regio Zuid-Kennemerland en IJmond. 
Cie Samenleving 2-12-2021: tkn stuk wordt ovv OPHaarlem ter bespreking geagendeerd in 
een volgende vergadering. 
Cie Samenleving 13-1-2022: bespreking heeft niet plaatsgevonden wegens tijdnood. Het 

onderwerp schuift door naar een volgende vergadering. 

(2021/592241) 

 •  Jaaragenda - Jaarverslag GR Schoolverzuim en VSV 2020-2021 

Het bestuur van de GR stelt de jaarrekening vast. 
Cie Samenleving 2-12-2021: tkn stuk wordt ovv OPHaarlem ter bespreking geagendeerd in 
een volgende vergadering. 
(2020/1244901) 

 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

11.  Vaststellen Startnotitie Domus Plus aan de Nieuweweg 2 

CIE Samenleving 13-1-2022: Ter advisering aan de raad als Bespreekpunt. 

(2021/630224) 

 
 •  Jaaragenda - Startnotitie Domus(Plus) 

(2020/1220049) 

 

 Koffiepauze 

 

12.  Regionaal kader opvang wonen en herstel 2022 tot en met 2027  

Cie Samenleving 13-1-2022: Ter advisering aan de raad als Bespreekpunt 

(2021/593411) 

 

 •  Jaaragenda - Regionale samenwerking doordecentralisatie beschermd wonen 
Regioplan Samenwerkende gemeenten 

(2019/1041244) 

 

13.  Oprichten gemeenschappelijk orgaan beschermd wonen 

Cie Samenleving 13-1-2022: Ter advisering aan de raad als Hamerstuk. 

(2021/592498) 

 

 •  Jaaragenda - oprichting gemeenschappelijk orgaan Beschermd wonen (incl uitgangspunten 

beleid) 

(2021/780762) 
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 •  Jaaragenda - Regionale samenwerking doordecentralisatie beschermd wonen 
Regioplan Samenwerkende gemeenten 

(2019/1041244) 

 

14.  Verwervingsstrategie voorzieningen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
Cie Samenleving 13-1-2022: voldoende besproken. gaat niet door naar de raad.  

 

(2021/600141) 

 

 •  Jaaragenda - Uitgangspunten regionale verwerving Maatschappelijke opvang en Beschermd 

wonen  

 

(2021/780909) 

 

 •  Nieuwe Toezegging - Toezegging: actualisatie inkoopkalender op website.  
Cie Samenleving 13 januari '22: wethouder Jur Botter zegt toe de inkoopkalender te laten 
actualiseren en toe te voegen aan de site door bedrijfsvoering.   
 

(Noot: wethouder Meijs is vervangen tijdens deze Cie vergadering door wethouder 
Botter) (2022/48355) 

 

 •  Jaaragenda - Regionale samenwerking doordecentralisatie beschermd wonen 
Regioplan Samenwerkende gemeenten 

(2019/1041244) 

 

 Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Voortgangsrapportage  Brede Aanpak van Dak- en Thuisloosheid 2020 -2021 

Commissie Samenleving 13 januari 2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/633524) 

1.2 Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2022 
Cie Samenleving 13 januari 2022: tkn stuk wordt ovv de PvdA ter bespreking geagendeerd in 

een volgende vergadering. 

(2021/570174) 

 

1.3 Corona middelen jeugd 

Commissie Samenleving 13 januari 2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/604402) 
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1.4 Aangaan convenant buurtbemiddeling 

Commissie Samenleving 13 januari 2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/649125) 

 

1.5 Vaststellen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan ( JOP) 2022 

Commissie Samenleving 13 januari 2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/637069) 

  

1.6 Toekomstperspectief afbouw JeugdzorgPlus Zuid-Kennemerland en IJmond 

Commissie Samenleving 13 januari 2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/607709) 

 

1.7 Verhoging tarieven Gecertificeerde Instellingen voor 2022  

Commissie Samenleving 13 januari 2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/598932) 

 

1.8 Informatienota n.a.v. toezeggingen technische nulmeting onderwijsgebouwen 

Commissie Samenleving 13 januari 2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/632278) 

 

 •  Toezeggingen - 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. 

Commissie Samenleving 13 januari 2022: voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/541007) 

 

 •  Toezeggingen - 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 

Commissie Samenleving 13 januari 2022: voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/541019) 

 

 •  Toezeggingen - 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.  

Commissie Samenleving 13 januari 2022: voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/540991) 

1.9 (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. 
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(2021/743108) 

 

1.10 Plan van aanpak stagediscriminatie MBO 
Cie Samenleving 13 januari 2022: Op verzoek van de SP zal de nota ter bespreking worden 

geagendeerd in een volgende Cie vergadering. 

(2021/744604) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Toezegging: preselectiedocument ikv aanbesteding Jeugdhulp 

Cie Samenleving 13-1-2022: de toezegging is afgedaan. 
Wethouder Botter zegt toe op 28 oktober over het dan vastgestelde preselectiedocument te 

praten met de Cie leden.  

(2021/541048) 

 •  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) 

 

2.2 Toezegging van Wethouder Meijs over de verbouwing van het Anton Pieckhofje  

Cie Samenleving 13-1-2022: de toezegging is afgedaan. 
Wethouder Meijs zegt toe niet te starten met de renovatie van het Anton Pieckhofje 
voordat er uitsluitsel is over of Ymere akkoord gaat met het realiseren van de extra 

entree.(2021/669557) 

 •  Anton Pieckhofje verbouwing 

Cie Samenleving 2-12-2021: Bestuurlijk behandelvoorstel voldoende besproken.  

(2021/615954) 

 •  Aanvullend akoestisch onderzoek Anton PieckhofjeRaadsvergadering 23 december 2021: 
ter kennisgeving aangenomen 

 

2.3 Toezegging géén huisvesting van dak- en thuislozen met zware problematiek in het Anton 

Pieckhofje. Deze toezegging is afgehandeld in de RIB: Aanvullend akoestisch onderzoek 

Anton Pieckhofje (2021/669378) waarin de criteria zijn opgenomen voor de huisvesting 
van dak- en thuislozen. Cie Samenleving 13-1-2022: de toezegging is afgedaan. 
Wethouder Meijs zegt toe dat er géén dak- en thuislozen met zware problematiek gehuisvest 

zullen worden in het Anton Pieckhofje. 

(2021/670624) 

2.4 Toezegging nadere toelichting nav RIB WMO aan de hand van financiële scenario's 

Cie Samenleving 13-1-2022: de toezegging is afgedaan. 
Wethouder Meijs zegt toe nader toe te lichten nav de RIB WMO (2021/542183) of er 
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budgettair voldoende middelen zijn geraamd. De financiële scenario's zullen op 2 december 

besproken worden. 

(2021/595382) 

 

2.5 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. Cie Samenleving 13-1-2022: de toezegging is afgedaan. 
(2020/518347) 

 

2.6 Toezegging: zorgvuldige overgang nieuwe werkwijze Gewoon in de Wijk voor sociale basis 

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

 

2.7 Motie 18.11 Ook raden van toezicht dienen zich te verantwoorden 

Cie Samenleving 13-1-2022: de motie is afgedaan. 
(2021/602254) 

 

2.8 Motie 28.2 ''Economisch dakloze Haarlemmers onder de pannen in tijdelijk leegstaande 

woningen'' Commissie Samenleving 13 januari 2022: voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/2806) 

 

2.9 Motie 17.01 Beter ten halve gekeerd...... 

Cie Samenleving 13-1-2022: de motie is afgedaan. 
(2021/299034) 

 
2.10  Afdoening toezegging: bij ontwikkeling Turnhal aansluiting houden met structuurvisie 

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

(2021/195924) 

 Brieven van het College van BenW 

3.1 RIB 8, Verwerving Wmo en Jeugdhulp 2022  
Cie Samenleving 13-1-2022: De RIB is voor kennisgeving aangenomen.  

 

3.1.1 Financiële middelen Jeugdhulp 
Cie Samenleving 13-1-2022: De RIB is voor kennisgeving aangenomen.  

 

 

3.2 Participatiebedrijf  'Spaarne werkt ' van start  
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Cie Samenleving 13-1-2022: De RIB is voor kennisgeving aangenomen.  

 

3.3 Stand van zaken hersteloperatie kinderopvangtoeslag 
Cie Samenleving 13-1-2022: De RIB is voor kennisgeving aangenomen.  

 

3.4 Samenwonen op proef en ontwikkelingen kostendelersnorm 
Cie Samenleving 13-1-2022: De RIB is voor kennisgeving aangenomen.  

 

4 Beantwoorde raadsvragen 

 

4.1 Beantwoording artikel 38 vragen van D66 inzake een genderneutrale besteding van financiële 

middelen 

Cie Samenleving 13-1-2022: voor kennisgeving aangenomen.  

(2021/797214) 

 

 •  Ingekomen raadsvragen - Artikel 38-vragen D66 inz. M/V-verschillen in Haarlems beleid 
Cie Samenleving 13-1-2022: voor kennisgeving aangenomen.  
(2021/649829) 

 

5 Ingekomen stukken 

 

 

 


