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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 27 oktober 2022 

 Aantal bezoekers: 7  

 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. 29 september 2022 (alleen naar aanleiding van) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststellen Bestuursrapportage 2022 

Cie. Ontwikkeling 27 oktober 2022: kan als hamerstuk naar de raad. 

Cie. Samenleving 27 oktober 2022: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad. 

Cie. Bestuur 3 november 2022: 

Cie. Beheer 3 november 2022: 

(2022/1321785) 

 

 •  Jaaragenda - Bestuursrapportage 2022 
 
Het college stelt de raad voor om de Bestuursrapportage vast te stellen. In de Bestuursrapportage 
wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het 
lopende begrotingsjaar. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie over het 
gehele jaar. 

 

7.  Raadsjaaragenda 2023 

Cie. Ontwikkeling 27 oktober 2022: voldoende besproken. De commissie heeft diverse 

onderwerpen genoemd. Mondelinge reactie van wethouder op de suggesties van de 

commissie wordt schriftelijk aangevuld door griffie i.s.m. bestuursadvies. 

Cie. Samenleving 27 oktober 2022: kaderstellende onderwerpen zijn voorgedragen 

door: D66, PvdA, AP. Deze worden nader vastgelegd. 24 nov. zal de RJA opnieuw 

besproken worden in de Cie ter advisering en ter vaststelling in de Raad van 15 

december.   

Cie. Bestuur 3 november 2022: 

Cie. Beheer 3 november 2022: 

(2022/1377953) 
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8.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9.  Inkoopprocedure voor de verwerving van de jeugdhulp 

Commissievergadering Samenleving 1 september '22: De wethouder heeft toegezegd aan 

JouwHaarlem uit te zoeken hoe de huidige versie van het ter kennisname stuk (1.5) online 

heeft kunnen staan en zal het stuk aanpassen. Op pagina 6 bij paragraaf 4: Argumenten. / 

subparagraaf 3: zin aan te passen"Het beschikbare budget daadwerkelijk besteden aan 

jeugdhulpverlening SROI om die reden wordt voorgesteld geen SROI-verplichting op te 

nemen; althans dit percentage op 0 te zetten". 

 

Commissievergadering Samenleving 29 september '22: ovv de SP (Sibel Ozogul) is de tkn nota 

ter bespreking geagendeerd voor een volgende vergadering.  

Cie Samenleving 27 oktober '22: de tkn nota is voldoende besproken.  

(2022/937770) 

 

10.  Actieplan energiearmoede 

Cie Samenleving 27 oktober '22: de tkn nota is voldoende besproken. Motie 19.01: De 

sociale energietransitie heeft baat bij prioriteit, is afgedaan door de Commissie 

Samenleving. Er zijn 2 toezeggingen gedaan.  

(2022/1407442) 

 

 10.1   Moties - Tussenbericht afdoening Motie 19.01 De sociale energietransitie heeft baat bij 
prioriteit 

*B- Verzoekt het College om: 
 

· De mogelijkheden om de GVR in te zetten zoals de gemeente Wijk bij 
Duurstede te onderzoeken in de vorm van een RIB en deze naar de 
commissie beheer te sturen 

· Ook andere mogelijkheden voor de sociale energie transitie middels een 
plan van aanpak prioriteit te geven 

 
Cie Samenleving 27 oktober '22: motie 19.01 is afgedaan.  

(2021/645353) 

   

 •  Toezeggingen Nieuw- ) 

Wethouder Berkhout zegt toe de commissie samenleving te informeren over de 
voortgang van de Aanpak energiearmoede. 

(2022/1532673) 
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 •  Toezeggingen Nieuw- Raadsinformatiebrief tbv compensatie middelen Rijk aan Haarlem in 
de strijd tegen energiearnoede 

Wethouder Diana van Loenen zegt toe de Cie op korte termijn te informeren over de 
verdere voortgang van compensatiemiddelen vanuit het rijk (ook voor studenten) in de 
bestrijding tegen energiearmoede.  

(2022/1532819) 

 

11.  Huisvesting Huiskamer van Oost 

Cie Samenleving 27 oktober '22: de tkn nota is voldoende besproken. 

(2022/1312827) 

 

 •  11.1 Toezeggingen -  
Wethouder Van Loenen zegt toe om in september met meer informatie te komen over 
(scenario's voor) de huisvesting van de Huiskamer van Oost. 

Deze BAZ is afgedaan met BBV 2022/1312827 Huisvesting Huiskamer van Oost. 

(2022/1047180) 

 

12.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Beleidsregel jobcoaching Haarlem 

Commissievergadering Samenleving 27/10/'22: de tkn nota is voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2022/1253558) 

 

1.2 Fraudeonderzoek zorgaanbieder op basis van Jeugdwet 

Commissievergadering Samenleving 27/10/'22: de tkn nota is voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2022/1223476) 

 

1.3 Aangaan convenant School & Onderwijs 

Cie Samenleving 27 oktober '22: de tkn is op verzoek van GLH en met instemming 

van de Commissie ingetrokken en zal niet geagendeerd worden voor een volgende 

vergadering. 

(2022/1283482) 

 

 

1.4 Informatienota Extra maatregelen sociale- en verkeersveiligheid Pim Mulierlaan 
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Cie Samenleving 27 oktober '22: ovv HVH en met instemming van de Commissie 

Samenleving is de tkn nota geagendeerd voor een volgende vergadering. 

(2022/1188384) 

 

1.4.1 •  - 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.   (2022/468315) 

1.4.2 19.01 Motie GLH VVD D66 OPH CU HvH Turnhal Onafhankelijk advies verkeer en 
veiligheid 
1.4.3 Toezegging: de wethouder komt terug bij de Commissie Samenleving om krediet te 
vragen voor de extra nieuwe beheersmaatregelen die zullen voortkomen uit de 
beheersgroep. 

 
 

1.5 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. 

(2022/1353771) 

 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Toezegging nagaan samenwerking tussen het Zilveren Kruis met Pro-life 

Cie Samenleving 1 september '22: ovv AP en met instemming van de Commissie 
Samenleving is de toezegging geagendeerd voor een volgende vergadering. 15/9 is er 
mailcontact geweest met de AP en in afwachting van veranderingen in de samenwerking 
tussen de twee verzekeringsmaatschappijen wordt nog bekeken of het agenderingsverzoek 

ter bespreking zal worden geagendeerd. Commissievergadering Samenleving 27/10/'22: 
de toezegging is afgedaan. 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. 
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(2022/766174) 

 

2.2 Toezegging; technische sessie jeugdzorg beleid  

Commissievergadering Samenleving 27/10/'22: de toezegging is afgedaan. 
Wethouder Jur Botter zegt toe een technische sessie te organiseren om de Cie 
Samenleving te informeren over de hervormingsagenda jeugdbeleid en de relatie tot het 

jeugdbeleid in Haarlem.  

(2022/764338) 

 

3 Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Informatie stand van zaken doelgroepenvervoer 

Commissievergadering Samenleving 27/10/'22: de raadsinformatiebrief is voor 
kennisgeving aangenomen.. 

 

3.2 Voortgang implementatie Gewoon in de Wijk 

Commissievergadering Samenleving 27/10/'22: de raadsinformatiebrief is voor 
kennisgeving aangenomen. 

 

3.3 Voortgang onderzoek vaktherapie 
Cie Samenleving 27 oktober '22: ovv Trots HLM en met instemming van de Commissie 
Samenleving is de rib geagendeerd voor een volgende vergadering. 

 

4 Ingekomen stukken 

 

 

 


