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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 19 mei 2022 

 Aantal bezoekers:  

 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. 14 april 2022  (alleen naar aanleiding van) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Ontwerpbegroting gemeenschappelijk orgaan beschermd wonen 2023-2025 regio Zuid-

Kennemerland, IJmond en haarlemmermeer 
Commissie Samenleving 19 mei '22: gaat door naar de raad van 2 juni '22. Geagendeerd als 

hamerstuk met stemverklaring. Er zijn 2 toezeggingen genoteerd. 

(2022/471878) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw - Toezegging: nagaan hoogte salaris admininstratieve ondersteuner 
GO  

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) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw - Toezegging: toezending informatie memo  

Wethouder Meijs zegt toe bij wijze van overdrachtsdossier een raadsinformatiebrief toe 
te zenden aan de Commissie Samenleving met hierin ook een uitnodiging voor een 
technische sessie. (2022/760861) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Vaststellen 213a rapportage Social Return on Investment (SROI) 
Commissie Bestuur 10-3-2022: ter kennisgeving aangenomen 
Cie Samenleving 3 maart '22: o.v.v GLH is het tkn stuk ter bespreking geagendeerd voor een 
volgende vergadering.  

Cie Samenleving 19 mei '22: de ter kennisname nota is voldoende besproken.  

(2021/674151) 
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 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Vaststellen selectiedocument Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang Haarlem 
Commissie Samenleving 14-4-2022: de tkn nota is ovv SP ter bespreking geagendeerd voor 
een volgende vergadering. 

Commissie Samenleving 19-5-2022: de tkn nota is voldoende besproken.  

(2022/442066) 

 

9.  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.  

(2022/91899) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging: nagaan samenwerking tussen het Zilveren Kruis met Pro-
life. 

Wethouder Meijs zegt toe nav 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) 

 

10.  Informatienota Kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang 
Commissie Samenleving 14-4-2022: o.v.v de Actiepartij is de tkn nota ter bespreking 
geagendeerd voor een volgende vergadering. 

Commissie Samenleving 19-5-2022: voldoende besproken.  

(2021/535350) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging: wethouder Botter heeft toegezegd schriftelijk terug te komen 
op de vraag van de PvdA inzake de (doorlooptijd van de) evaluatieduur. 
Commissie Samenleving 19-5-2022: PvdA: nagaan of de toezegging kan worden afgedaan 
met deze informatie nota. Maandag 24/5/2022: PvdA ook akkoord met afdoening 
toezegging, met de afspraak dat er nog evaluatiemomenten komen. 

(2020/550086) 

 •   

11.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
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12.  Gevolgen schrappen Verwijsindex uit de Jeugdwet 
Commissie Samenleving 14-4-2022: ovv GLH is de tkn nota ter bespreking geagendeerd voor 
een volgende vergadering.  
Commissie Samenleving 19-5-2022: op verzoek van Jouw Haarlem en met instemming van de 
Cie is het agendapunt niet behandeld. Het agendapunt zal in een volgende commissie 

Samenleving geagendeerd worden in afwachting van meer resultaten.   

(2022/77811) 

 

13.  Haarlemse invulling van de Nationaal Programma Onderwijsmiddelen (NPO) 
Commissie Samenleving 14-4-2022: o.v.v. van de PvdA is de tkn nota ter bespreking 
geagendeerd voor een volgende vergadering. 
Commissie Samenleving 19-5-2022: de ter kennisname nota is voldoende besproken. Er zijn 3 

toezeggingen genoteerd.  

(2022/91908) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging; technische sessie jeugdzorg beleid  

Wethouder Jur Botter zegt toe een technische sessie te organiseren om de Cie 
Samenleving te informeren over de hervomingsagenda jeugdbeleid en de relatie tot het 
jeugdbeleid in Haarlem.  

(2022/764338) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging: jaarlijkse Haarlemse voortgangsrapportage Nationaal 
Programma Onderwijsmiddelen 

Wethouder Jur Botter zegt toe jaarlijks met een voortgangsrapportage inzichtelijk te 
maken wat wel en niet werkt in het NPO voor de gemeente Haarlem. De eerste rapportage 
zal in februari 2023 gedeeld worden met de Commissie Samenleving. 

(2022/760977) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging: inzicht verschaffen in het aantal achterstandkinderen in 
Haarlem. 

Wethouder Jur Botter zegt toe inzichtelijk te maken hoeveel achterstandskinderen zich 
bevinden in Haarlem en wat voor een invloed dat heeft op de hoeveelheid NPO middelen 
die gemeenten ontvangen.  

(2022/760999) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

14.  Ontwikkelingen actieprogramma Kansrijke Start  
Commissie Samenleving 14-4-2022: de tkn nota is ovv GLH ter bespreking geagendeerd voor 
een volgende vergadering.  

Commissie Samenleving 19-5-2022: de tkn nota is voldoende besproken.  
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(2022/543854) 

   

15.  Zienswijze Conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim 

en Voortijdig Schoolverlaten (VSV)  

RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond 
Commissie Samenleving 19 mei '22: de zienswijze gaat door naar de raad van 2 juni '22. 

Geagendeerd als hamerstuk.  

(2022/560956) 

 

 •  Jaaragenda - Zienswijze begrotng 2023 GR schoolverzuim en VSV regio Zuid-Kennemelrand 
en IJmond 

De ontwerpbegroting van het GR bestuur wordt toegezonden aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze 
te geven over de begroting 2023. 

(2021/942510) 

 Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Haarlem  
Commissievergadering Samenleving 19 mei '22: voor kennisgeving aangenomen. HVH 

(Marjan Zoon) zal mogelijk nog een technische vraag indienen.  

(2022/579491) 

 

1.2 Jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten (VSV) RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond 

Commissievergadering Samenleving 19 mei '22: voor kennisgeving aangenomen.  

(2022/561172) 

 

1.3 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. 

(2022/644413) 

 

1.4 Koplopersproject onafhankelijke cliëntondersteuning Haarlem 

Commissievergadering Samenleving 19 mei 2022: ter kennisgeving aangenomen. 

(2022/561716) 
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2 Brieven van het College van BenW 

 

2.1 Voorlopige gunning Gewoon in de Wijk 
Commissievergadering Samenleving 19 mei 2022: ter kennisgeving aangenomen. 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording artikel 38 vragen CU: minimaondersteuning bij de onverwacht hoge 

energierekening. 

Commissievergadering Samenleving 19 mei 2022: ter kennisgeving aangenomen. 

(2022/587420) 

 

   

 

 

 


