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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 24 november 2022 

 Aantal bezoekers:10 

 Aantal sprekers: 3  

 

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. 27 oktober 2022  (alleen naar aanleiding van) 

6.  Niet tijdig beantwoorde raadsvragen (procesmatig, niet inhoudelijk) 

6.1) Artikel 32 vragen D66 aanbesteding jeugdhulp (2022/1482902) 

  

 Ter advisering aan de raad 

7a Vaststellen Raadsjaaragenda 2023 
Cie. Samenleving 24 nov. 2022: hamerstuk naar de raad van 15 dec. inclusief de volgende 

toevoegingen: terugkoppeling stand van zaken (middels sessie) in het vormen van de 

organisatie Van Hier (2023=overgangsjaar), punten: bijstand, wmo en jeugdwet, inburgering 

nieuwkomers: de commissie zal bekijken op welke wijze hierover het gesprek kan worden 

aangegaan.   

 

7b Keuze A-dossiers (één per commissie) -  

Cie Samenleving 24/11/22: A-dossier: Housing First - Beschermd Wonen, Jeugdzorg.  

 

 Overige punten ter bespreking 

8 Voortgang onderzoek vaktherapie 
Cie Samenleving 24 november '22: ovv Trots HLM en met instemming van de Cie is het 
agenderingsverzoek ingetrokken en niet behandeld.  

 

 Ter advisering aan de raad 

9 Vaststellen integrale herziening lokale regelgeving maatschappelijke ondersteuning  

Commissie Samenleving 24 november '22: hamerstuk met stemverklaring 

 

10 Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
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 Overige punten ter bespreking 

 

11 Vroegsignalering van schulden 

Commissievergadering Samenleving 29/9/'22: ovv van de PvdA is de tkn nota ter 

bespreking geagendeerd voor een volgende vergadering.  

Commissievergadering Samenleving 24/11/'22: de tkn nota is voldoende besproken.  

 •   Toezegging wethouder Roduner in de tweede helft van dit jaar met een informatienota te 
komen over de voortgang van de uitvoering van vroegsignalering 

Cie Samenleving 24/11/'22: de toezegging is afgedaan. (2022/990208) 

  

 Tussentijdse resultaten pilot Vroegsignalering van schulden 
Commissie Samenleving 24/11/'22: de raadsinformatiebrief is voldoende besproken en voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

12 Informatienota Extra maatregelen sociale- en verkeersveiligheid Pim Mulierlaan 

Cie Samenleving 27 oktober '22: ovv HVH en met instemming van de Commissie 

Samenleving is de tkn nota geagendeerd voor een volgende vergadering. 

Commissie Samenleving 24 november '22: de tkn nota is voldoende besproken. Er is 1 

toezegging gedaan. 

(2022/1188384) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging: de wethouder komt terug bij de Commissie Samenleving om 

krediet te vragen voor de extra nieuwe beheersmaatregelen die zullen voortkomen uit de 
beheersgroep.  

Commissievergadering Samenleving 24 november '22: de toezegging is afgedaan. 

(2022/472989) 

 

 •  Moties - - 19.01 Motie GLH VVD D66 OPH CU HvH Turnhal Onafhankelijk advies verkeer en 
veiligheid.  

Commissievergadering Samenleving 24/11/'22: de motie is afgedaan. 

(2022/563921) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging: wethouder E. de Raadt zegt toe dat de gemeente meer regie zal 
nemen m.b.t de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.  

Wethouder E. de Raadt zegt toe meer regie te nemen over:  
a. de bestaande problematiek rondom verkeersveiligheid, sociale veiligheid en 

parkeren en gaat hiervoor een schouw organiseren. 
b. het verbeteren van de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en parkeren als 

gevolg van de komst van de nieuwe turnhal en hiervoor een beheers- of 
werkgroep voor in te stellen die met beheers- en of verbetervoorstellen 
komt. Deze beheersgroep blijft ook na de realisatie nog actief.    
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Commissievergadering 24 november'22: de toezegging is afgedaan.  

(2022/468315) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw - Toezegging informatiememo tbv de consequenties verdere 
uitwerking plan B. 

Wethouder de Raadt zegt toe met een informatiememo de Commissie te informeren 
over de verdere uitwerking van de consequenties van plan B. (2022/1671673) 

 

13 Garantstelling tegenover AEAM Basisfonds Government Related Investments, met Aegon 

Custody B.V. als juridisch eigenaar voor een lening van € 4.500.000,- aan Stichting Hercules 

voor de realisatie van de turnhal aan de Pim Mulierlaan. 

Cie Samenleving 27 oktober '22: de tkn is ovv HVH en met instemming van de 

Commissie Samenleving geagendeerd voor een volgende vergadering. 

Commissie Samenleving 24 november '22: de tkn nota is voldoende besproken. 

(2022/1353771) 

 

14 Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Afwijzen financieringsverzoek Dunamare verbeteren ventilatie drie schoolgebouwen 

Cie Samenleving 24/11/'22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1305434) 

 

1.2 Aanscherping randvoorwaarden doorstroomvoorziening Anton Pieckhofje 

Cie Samenleving 24/11/'22: er was geen meerderheid om het agenderingsverzoek 1.2 

van HvH ter bespreking te agenderen voor een volgende vergadering. 

(2022/1481780) 

 

1.3 Gewijzigde plannen basisscholen Zonnewijzer en Verbeelding 

Commissie Samenleving 24 november '22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/958354) 

 

1.4 Inkoop Doelgroepenvervoer, dienst RegioRijder, 2024 

Commissie Samenleving 24/11/'22: ovv de CU en met instemming van de Cie 

Samenleving is de tkn nota ter bespreking geagendeerd voor een volgende 

vergadering.  
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(2022/1372578) 

 

1.5 Informatienota 'SROI Jaarrapportage 2021' 

Commissie Samenleving 24/11/'22: ovv de VVD en met instemming van de Cie 

Samenleving is de tkn nota ter bespreking geagendeerd voor een volgende 

vergadering.  

(2022/1250781) 

 

1.6 Aanvraag ESF-subsidie voor activiteiten voor kwetsbare werkzoekenden en werkenden in de 

arbeidsmarkregio Zuid-Kennemerland en IJmond 

Commissievergadering Samenleving 24/11/'22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1405588) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

3 Brieven van het College van BenW 

3.1 Stand van zaken leerlingenvervoer 

Commissie Samenleving 24/11/'22: ovv de CU en met instemming van de Cie 
Samenleving is de tkn nota ter bespreking geagendeerd voor een volgende 

vergadering.  
3.2 Uitstel aanbesteding perceel 2 inkoop jeugdhulp 

Commissievergadering Samenleving 24/11/'22: voor kennisgeving aangenomen. 

 

4 Beantwoorde raadsvragen 

4.1 Beantwoording art. 32 vragen GLH  - zorgfraude 

Commissievergadering Samenleving 24/11/'22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1433750) 

   

4.2 Beantwoording raadsvragen ex art. 32 van D66 inzake de inzet van clubkadercoaches op 

Haarlemse sportverenigingen 

Commissievergadering Samenleving 24/11/'22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1409129) 

 

 

   

 


