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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 29 september 2022 

 Aantal bezoekers: 5  

 Aantal sprekers: 4  

 

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. 1 september 2022 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Beantwoording art. 38 vragen D66 inzake toepassing VN-gehandicaptenverdrag in Haarlem 

(Samenleving) 

Commissie vergadering Samenleving 1 september '22: ovv D66 en met instemming 

van de Commissie zijn de art. 32-vragen opnieuw geagendeerd voor een volgende 

vergadering.  

Commissie vergadering Samenleving 29 september '22: de art. 32-vragen zijn 

voldoende behandeld. Er is 1 toezegging genoteerd.  

(2022/975806) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging: Toezending eindevaluatie Actieprogramma Toegankelijk 
Haarlem 2019-2021. 

Wethouder E. de Raadt zegt de Commissie Samenleving een eindevaluatie toe van het  
Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021. De evaluatie word gedaan per 
domein. Er komt bij de eindevaluatie een financiële paragraaf. Begin 2023 is deze evaluatie 
gereed.(2022/1372424) 

 

7.  Besteding extra gelden december circulaire 2021 ter versterking gemeentelijke 

dienstverlening  

Commissievergadering Samenleving 1 september '22: ovv D66 en met instemming van 

de Commissie is de tkn nota ter bespreking geagendeerd voor een volgende 

vergadering.  

Commissievergadering Samenleving 29 september '22: ovv D66 en met instemming 

van de Commissie is de tkn nota aangehouden en niet besproken. Het agendapunt zal 

opnieuw geagendeerd worden medio 2023 als het onderzoek gereed is.  

(2022/644801) 

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

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9.  Corona Gezondheidsmonitor jeugd 2021  

Commissievergadering Samenleving 1 september '22: ovv FvD en met instemming van 

de Commissie is de tkn nota ter bespreking geagendeerd voor een volgende 

vergadering. 

Commissievergadering Samenleving 29 september '22: de tkn nota is voldoende 

besproken.  

(2022/955431) 

 

10.  Motie 20.6  D66 CDA Aanscherping opdracht akoestisch onderzoek 

Commissie Samenleving 1 september '22: ovv de VVD en met instemming van de 
Commissie Samenleving is de motie 20.6 ter bespreking geagendeerd voor een 
volgende vergadering. 

Commissie Samenleving 29 september '22: de motie 20.6 is voldoende besproken.  
(2022/117229) 

 

11.  Eenmalige energietoeslag in Haarlem: voor wie en wanneer 
Noot griffie (n.a.v. mail Cie Griffier Samenleving Melanie Serrao 13/9 15.50 uur: 

Eenmalige energietoeslag in Haarlem: voor wie en wanneer - TKN – dhr. Eloy 
Aerssens wilt deze ter bespreking opwaarderen voor 29-9. Hij maakt hierbij 
gebruik van zijn voorzittersrecht. 

Cie Samenleving 29/9/'22: de tkn nota is voldoende besproken. Er is 1 nieuwe 

toezegging gedaan.  
 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging: wethouder gaat na of de TONK regeling ingezet kan 
worden voor de eenmalige energietoeslag voor bewoners in Haarlem.  

Toezegging: wethouder Diana van Loenen gaat na of de TONK (tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten) regeling ingezet kan worden door de gemeente voor de 
eenmalige energietoeslag voor bewoners in Haarlem. Zij koppelt dit binnenkort terug 
aan de Cie Samenleving.(2022/1372898) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging wethouder van Loenen om in het najaar 2022 met verschillende 
scenario's te komen voor aanpak van de energiearmoede 

- Wethouder van Loenen zegt toe om in het najaar 2022 met verschillende scenario's 
te komen voor aanpak van de energiearmoede waaronder gemeentelijke verhoging 
van de energietoeslag, verruiming van het minimabeleid naar 130% van de 
bijstandsnorm en de momenten van uitbetaling.(2022/1047166) 
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12.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 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 is de tkn nota ter bespreking 

geagendeerd voor een volgende vergadering.  

(2022/937770) 

 

1.1a •  Toezeggingen - Wethouder van Leeuwen zegt toe een correctie op te nemen in het tkn 

stuk en deze opnieuw aan de Commissie Samenleving aan te bieden in een volgende 
vergadering.  
Correctie bij pragraaf 4: Argumenten. / subparagraaf 3: “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”. 

(2022/1235816) 

 

1.2 Informatie doordecentralisatie beschermd wonen 

Commissievergadering Samenleving 29/9/'22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/988123) 

 

1.3 Verlenging huur Joops hotel ten behoeve van maatschappelijke opvang 

Commissievergadering Samenleving 29/9/'22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1234496) 

 

1.4 Informatienota Wmo-meldingen en afhandelingstermijn september 2022 

Commissievergadering Samenleving 29/9/'22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1117962) 

 

1.5 Inspraak en advies integrale herziening lokale regelgeving maatschappelijke ondersteuning  

Commissievergadering Samenleving 29/9/'22: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1103125) 
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1.6 Vroegsignalering van schulden 

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

bespreking geagendeerd voor een volgende vergadering.  

(2022/1038943) 

 

 • 1.6a   Toezeggingen - Toezegging wethouder Roduner in de tweede helft van dit jaar 

met een informatienota te komen over de voortgang van de uitvoering van 

vroegsignalering(2022/990208) 

 

1.7 Intrekking verordening inburgering 2007 
Commissievergadering Samenleving 29-9-'22: de BAZ is afgedaan.  
In verband met nieuwe regelgeving moet de oude verordening worden ingetrokken 

(2021/941137) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 
2.1 Toezegging toezending informatie memo. Commissievergadering Samenleving 29-9-'22: 
de toezegging is afgedaan met de informatienota onder 1.4. 

 

2.2 Toezegging van wethouder Meijs over monitoring in het jaarverslag (Gewoon in de Wijk). 
Wethouder Meijs zegt toe om de rapportage monitoring sociaal domein bij de 

behandeling van het jaarverslag toe te voegen. 

(2021/494463) Commissievergadering Samenleving 29-9-'22: de toezegging is afgedaan. 

 

2.3 Toezegging: uitzoeken inzet NPO middelen  
Commissievergadering Samenleving 29-9-'22: de toezegging is afgedaan.  
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.  

(2022/840772) 

 

2.4 Toezegging terugkoppeling ervaringsonderzoek koploperproject clientondersteuning 1e 

kwartaal 2022  
Commissievergadering Samenleving 29-9-'22: de toezegging is afgedaan.  
Wethouder Meijs zegt toe n.a.v. een ervaringsonderzoek (maart of april 2022) terug te 
komen op de verdere waardering/toegankelijkheid van het koploperproject 

clientondersteuning.  

(2021/594652) 

 

2.5 Toezegging terugkoppeling aan ministerie van Onderwijs 
Commissievergadering Samenleving 29-9-'22: de toezegging is afgedaan.  
Wethouder Jur Botter zegt toe een terugkoppeling te geven aan het ministerie van Onderwijs 

van de Haarlemse situatie.  

(2022/840797) 
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2.6 Toezegging nagaan hoe de gemeente Amsterdam personeelsschaarste in het onderwijs 

aanpakt 
Commissievergadering Samenleving 29-9-'22: de toezegging is afgedaan.  
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. (2022/840782) 

 

2.7 Toezegging: inzicht verschaffen in het aantal achterstandkinderen in Haarlem 
Commissievergadering Samenleving 29-9-'22: de toezegging is afgedaan.  
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) 

 

2.8  Toezegging wethouder Roduner vereenvoudiging aanvragen en versnelling digitaliseren 

aanvraagformulieren 
Commissievergadering Samenleving 29-9-'22: de toezegging is afgedaan.  
Wethouder Roduner zegt toe aan de slag te gaan met wat wel en niet kan worden 
vereenvoudigd in de administratie rondom aanvragen en met name het versneld 
digitaliseren van aanvragen, zodat het formulier in de eerste helft van 2021 digitaal 

beschikbaar komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


