
Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2022

1671

673

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.

Toeze

gginge

n

1.1 Onderwijs en

sport

ER 24-11-

2022

In route 14-12-

2022

14-12-

2022

Ter kennisname

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2021

0943

130

Evaluatie SRO

dienstverlening

Jaarag

enda

1.1 Onderwijs en

sport

ER 23-12-

2021

Overig 01-09-

2022

De jaarcijfers van

SRO zijn en de

resultaten van het

Klant Tevredenheid

Onderzoek (KTO) zijn

inmiddels bekend.

Deze resultaten

worden ter

kennisname 

toegezonden aan de

cie samenleving.

02-02-

2023

Ter kennisname
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Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2022

1226

828

Toezegging 

wethouder Van

Leeuwen in de

contracten 

gunning 

Jeugdzorg te

streven naar

winstmaximalisati

e van 3%

(perceel 1) en 2-

5%  (perceel 2)

Wethouder Van Leeuwen:.

Maar dit gaat om perceel 1

van de gunning. Bij de

jeugdzorg gaat dat om

ongeveer drie procent

waar wij naar streven, dus

drie procent winst. En voor

perceel 2 gaat het voor

een bandbreedte van twee

tot vijf procent. Maar zoals

ik al zei: dat is een work in

progress wat vastgelegd

moet gaan worden in die

contracten.   

Toeze

gginge

n

2.2 Voorzieningen

Jeugd

BL 14-07-

2022

Overig 02-02-

2023

. 02-02-

2023

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

2022

0117

562

Toezegging 

wethouder Meijs

noodzakelijke 

expertise in te

schakelen indien

nodig bij het

proces Domus

Plus Nieuweweg

2

Wethouder Meijs zegt toe

dat indien expertise op

bijvoorbeeld het gebied

van zorg en veiligheid

gedurende het proces

noodzakelijk is dit direct

wordt 'ingevlogen'  

Toeze

gginge

n

2.3 Opvang, wonen

en herstel

DL 02-02-

2022

Overig 02-02-

2023

02-02-

2023

2



Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2022

1623

130

Motie 28BIS Geef

Triple Treat rust

Verzoekt het college,

Samen met Triple ThreaT

de verhuizing en

betrekking van het nieuwe

pand tot een goed einde te

brengen en daarmee voor

10 jaar rust en zekerheid

te creeren. Dit te doen

door middel van een

eenmalige investering van

maximaal EUR 285.000,--

en die lasten te dekken uit

de positieve

begrotingssaldi 2023-2025

(algemene middelen).

Jaarlijks de

huisvestingsperikelen van

welzijnsorganisaties in

Haarlem in kaart te

brengen, en een overzicht

daarvan, met een

beschrijving van de

eventuele rol van de

gemeente daarbij (en de

eventuele kosten daarvan)

aan de gemeenteraad te

doen toekomen, zodat de

gemeenteraad een

integrale afweging kan

maken over de inzet van

de gemeente.  

Moties 2.1 Voorzieningen

volwassen

DL 10-11-

2022

In route 16-02-

2023

Triple Threat is

bouwplannen aan het

maken voor hun

nieuwe locatie in het

winkelcentrum 

Schalkwijk. Zodra de

bouwplannen gereed

zijn en er een

compleet overzicht is

van de bouwkosten

wordt de

gemeenteraad 

geinformeerd. Het

door de raad

voorgestelde bedrag

kan dan beschikbaar

gesteld worden aan

Triple Threat - indien

deze overeenkomen

met de vooraf

ingeschatte kosten.

16-02-

2023

Ter kennisname
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Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maatsc

happeli

jke 

Onders

teuning

2019

1947

27

RKC onderzoek

Welzijnssubsidies 

- Voorbereiding

subsidieronde

Het opstarten van een

nieuwe subsidieronde

vraagt veel meer

capaciteit, in kennis en

uren, dan nodig is voor het

doorlopen van de jaarlijkse

subsidiecyclus. Ervaringen

uit de laatste ronde leren

dat de achterstand van het

starten met een niet goed

uitontwikkelde 

subsidieronde gaandeweg

lastig is weg te werken. De

raad draagt het college

daarom op: De toepassing

van de nieuwe werkwijze

goed voor te bereiden en

zo nodig door een externe

partij te laten

ondersteunen. Dit om te

voorkomen dat de

subsidieronde niet goed

uitgewerkt (met een

ontwikkelopgave) van start

gaat en om te borgen dat

alle betrokken

medewerkers goed zijn

toegerust voor de nieuwe

werkwijze. 

RKC 

aanbev

eling

1.2 Sociale basis DL 20-12-

2018

Overig 04-04-

2019

Uitstel kaderstelling

Sociale Basis 2020

door de

gemeenteraad op 18

april 2019.

Vervolgens is de

kaderstelling Sociale

Basis 2021 wel door

de gemeenteraad

vastgesteld op 23

april 2020.

Vervolgens is

gekozen voor een

dialooggerichte 

aanbesteding 

Gewoon in de Wijk.

De voorbereiding op

die nieuwe werkwijze

vindt plaats in de

tweede helft van

2022. Voor het einde

van het jaar zal een

afdoeningsvoorstel 

worden gedaan voor

de drie

aanbevelingen van

de RKC over het

onderzoek 

welzijnssubsidies. Er

is iets meer tijd nodig

voor het opstellen

van een

Informatienota; deze

is eind januari

gereed.

16-02-

2023

4



Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maatsc

happeli

jke 

Onders

teuning

2019

1947

53

RKC onderzoek

Welzijnssubsidies 

- 

Verantwoordingsi

nformatie

De raad staat aan het

begin en aan het einde

van een subsidieronde

met kaderstelling en

controle. Om zijn rollen

goed te kunnen draagt de

raad het college op om: In

de kaderstelling van de

beoogde sociale basis

vast te leggen welke

verantwoordingsinformatie 

de raad ontvangt om de

voortgang te monitoren en

de doeltreffendheid te

beoordelen. Vanwege de

substantiele financiele

omvang van de

subsidieronde is de

suggestie hiervoor een

separate jaarlijkse

rapportage over subsidies

in het sociaal domein of de

sociale basis op te stellen. 

RKC 

aanbev

eling

1.2 Sociale basis DL 20-12-

2018

Overig 04-04-

2019

Uitstel kaderstelling

Sociale Basis 2020

door de

gemeenteraad op 18

april 2019.

Vervolgens is de

kaderstelling Sociale

Basis 2021 wel door

de gemeenteraad

vastgesteld op 23

april 2020.

Vervolgens is

gekozen voor een

dialooggerichte 

aanbesteding 

Gewoon in de Wijk.

De voorbereiding op

die nieuwe werkwijze

vindt plaats in de

tweede helft van

2022. Voor het einde

van het jaar zal een

afdoeningsvoorstel 

worden gedaan voor

de drie

aanbevelingen van

de RKC over het

onderzoek 

welzijnssubsidies. Er

is iets meer tijd nodig

voor het opstellen

van een

Informatienota; deze

is eind januari

gereed.

16-02-

2023

5



Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maatsc

happeli

jke 

Onders

teuning

2021

0671

159

Toezegging 

wethouder Boter:

bekendmaking 

resultaten over

2021 van het

Actieprogramma 

Verbinden en

Versterken in de

aanpak van

huiselijk geweld

Kennemerland.

Wethouder Botter zegt toe

de resultaten over 2021

van het Actieprogramma

Verbinden en Versterken

in de aanpak van huiselijk

geweld Kennemerland te

delen met de Commissie

Samenleving zodra die

beschikbaar zijn (in het

eerste kwartaal van '22). 

Toeze

gginge

n

2.3 Opvang, wonen

en herstel

DL 02-12-

2021

Overig 14-03-

2022

Er is nog afstemming

met de regio en

VTnodig, we sturen

met het afdoen van

deze toezegging ook

de stand van zaken

van 2022 mee.

16-02-

2023

MO 

Maatsc

happeli

jke 

Onders

teuning

2022

0467

535

Toezegging 

wethouder Meijs

monitoring 

samenwerkingsve

rband.

Wethouder Meijs zegt toe

de Commissie

Samenleving te informeren

over de monitoring van het

samenwerkingsverband 

met een jaarplan.  

Toeze

gginge

n

1.2 Sociale basis DL 03-03-

2022

Overig 31-12-

2022

Overleg met VanHier

over monitoring loopt

nog en wordt voor het

einde van het jaar

afgerond. Er is iets

meer tijd nodig voor

het opstellen van een

Informatienota; deze

is eind januari

gereed.

16-02-

2023

Ter kennisname

SMSR 

Schuld

en 

Minima 

en 

Sociale 

Recher

che

2022

1622

719

Motie 11

Noodknop voor

eerste hulp bij

schulden

Draagt het college van

B&W op om: Een

noodknop op de

gemeentelijk website te

installeren zodat mensen

op een laagdrempelige

manier een eerste

aanvraag voor hulp bij

schulden kunnen indienen 

Moties 2.1 Voorzieningen

volwassen

DL 10-11-

2022

Overig 19-01-

2023

De motie wordt

afgedaan op het

moment dat de

noodknop 

geimplementeerd is.

Er is tijd nodig om de

formulieren te

ontwikkelen en in het

systeem te zetten en

om de knop te

kunnen testen.

09-03-

2023
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Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

Griffie 

Haarle

m

2023

0065

576

Toezegging: 

Update verloop

aanbesteding 

doelgroepenvervo

er eind eerste

kwartaal '23

Wethouder Bas van

Leeuwen zegt toe eind

kwartaal 2023 een update

te geven aan de

commissie Samenleving

over het verloop van de

aanbesteding 

doelgroepenvervoer. 

Toeze

gginge

n

2.2 Voorzieningen

Jeugd

BL 12-01-

2023

Overig 23-03-

2023

23-03-

2023

Ter kennisname

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2022

0048

544

Toezegging: 

organiseren van

een 

raadsinformatiem

arkt voor Cie

leden over het

lotingssysteem in

het voortgezet

onderwijs.

Cie Samenleving 13

januari '22: wethouder JB

heeft toegezegd een

masterclass 

(raadsinformatiemarkt) 

over het lotingssysteem in

het vo te laten organiseren

voor de Cie Samenleving

ism Mw. Truus Vaes

voorzitter College van

Bestuur IRIS Zuid

Kennemerland. De twee

insprekers (ouders)

worden hiervoor ook

uitgenodigd.   

Toeze

gginge

n

1.1 Onderwijs en

sport

BL 17-01-

2022

Overig 23-03-

2023

23-03-

2023

Ter bespreking
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Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2022

0647

415

Toezegging 

vervolgonderzoek 

voor een

definitieve 

sporthal locatie.

Wethouder E de Raadt

zegt toe aan de

Commissie Samenleving

het vervolgonderzoek voor

een definitieve sporthal

locatie eind van dit jaar te

doen toekomen. 

Toeze

gginge

n

1.1 Onderwijs en

sport

ER 14-04-

2022

Overig 31-12-

2022

Het 

vervolgonderzoek is

ondergebracht 

binnen het project

Floris van

Adrichemlaan 

voorzieningenstudie. 

Een startnotitie voor

dit projet is in

voorbereiding en

wordt naar

verwachting in maart

2023 aangeboden

aan de raad. De

resultaten van het

onderzoek voor de

definitieve 

sporthallocatiie 

worden betrokken

binnen deze

startnotitie.

23-03-

2023

Ter kennisname

MO 

Maatsc

happeli

jke 

Onders

teuning

2022

0465

955

Toezegging: 

Wethouder Meijs

zegt toe na een

jaar een

terugkoppeling te

geven aan de

Commissie 

Samenleving.

Wethouder Meijs zegt toe

(bij agendapunt 13: De

Uitnodiging tot Inschrijving

Gewoon in de Wijk) na

een jaar een

terugkoppeling te

organiseren waarin de

partijen de raad zullen

meenemen of we op de

goede weg zijn. 

Toeze

gginge

n

1.2 Sociale basis DL 07-03-

2022

Overig 07-03-

2023

Conform nieuwe

planning 

commissievergaderin

gen

23-03-

2023

Ter kennisname
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Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2022

1124

367

Bovenregionaal 

plan Een Thuis

voor Noordje

Jaarag

enda

2.2 Voorzieningen

Jeugd

BL 15-08-

2022

Overig 24-11-

2022

Er wordt gewerkt aan

het bovenregionaal

plan. Naar

verwachting is dit

eiind eerste kwartaal

2023 gereed.

06-04-

2023

Ter kennisname

WI 

Werk 

en 

Inkome

n

2022

0840

608

Toezegging 

uitgebreide 

evaluatie nav

eerste jaar

uitvoering wet

Inburgering

Wethouder Floor Roduner

zegt toe toe in maart 2023

een uitgebreide evaluatie

aan de Cie toe te laten

komen, als onderdeel van

evaluatie van het eerste

jaar uitvoering van de

nieuwe wet Inburgering.

De wethouder vraagt

aandacht bij

Vluchtelingenwerk voor de

warme overdracht van

statushouders naar sociale

wijkteams.   

Toeze

gginge

n

3.1 Werk DL 09-06-

2022

Overig 31-03-

2023

221222 DN: Planning

van deze evaluatie

besproken met de

portefeuillehouder; 

planning te

agenderen op 13

april.

13-04-

2023

VTH 

Vergun

ningen 

Toezic

ht en

Handh

aving

2022

0117

591

Motie 20.11 GLH

PvdA 

Kunstijssport 

hoort bij de winter

VERZOEKT HET

COLLEGE : De

milieuvergunning van

Stichting Kunstijsbaan

Kennemerland in stand te

laten totdat een uitspraak

is gedaan door de

bestuursrechter in hoger

beroep op de zaak tussen

de gemeente en

Milieudefensie. 

Moties 1.1 Onderwijs en

sport

ER 02-02-

2022

Overig 30-04-

2023

Op 21 november

2022 heeft de zitting

bij de Raad van State

plaats gevonden. Het

is nu afwachten op

de uitspraak van

deze zitting

30-04-

2023

9



Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maatsc

happeli

jke 

Onders

teuning

2021

0670

753

Toezegging 

evaluatie 

doorstroomvoorzi

ening Anton

Pieckhofje in mei

2022.

Wethouder Meijs zegt toe

in mei '22 de ervaringen

sinds de komst van de

doorstroomvoorziening te

evalueren.  

Toeze

gginge

n

2.3 Opvang, wonen

en herstel

DL 02-12-

2021

Overig 19-05-

2022

Als gevolg van het

uitstellen van de

verbouwing volgt de

evaluatie pas

wanneer de

verbouwing gereed is

19-05-

2023

Ter bespreking

MO 

Maatsc

happeli

jke 

Onders

teuning

2022

0117

241

Motie 20.7 D66

CDA Evalueren

doen we niet voor

de buhne

Verzoekt het college om:

Niet de werkzaamheden,

maar de evaluaties met de

bovenbewoners en de

omwonenden later dit jaar

leidend te laten zijn over

het aantal inwoners in de

doorstroomvoorziening 

Anton Pieckhofje 

Moties 2.3 Opvang, wonen

en herstel

DL 27-01-

2022

Overig 19-05-

2023

19-05-

2023

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2022

1047

095

Toezegging 

wethouder Van

Loenen in

gesprek te gaan

met 

zelforganisaties 

en scholen over

gemeentelijke 

regelingen 

rondom 

huiswerkbegeleidi

ng

- Wethouder Van Loenen

zegt toe om in gesprek te

gaan met zelforganisaties

en scholen zodat extra

aandacht kan worden

gegenereerd voor

gemeentelijke regelingen

rondom 

huiswerkbegeleiding  

Toeze

gginge

n

2.2 Voorzieningen

Jeugd

DL 14-07-

2022

Overig 08-06-

2023

08-06-

2023

Ter kennisname

10



Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2022

1617

656

Motie 01BIS

Hardlopen voor

iedereen op een

Finse piste in

Haarlem 

ChristenUnie 

JouwHaarlem 

CDA

Verzoekt het college Deze

collegeperiode tenminste

een Finse piste of een

soortgelijk initiatief in

Haarlem te realiseren en

hiervoor in 2023 een of

meerdere geschikte

locaties te selecteren en

de aanleg te dekken uit de

extra middelen uit het

coalitieakkoord 

Jaarag

enda

1.1 Onderwijs en

sport

ER 10-11-

2022

Overig 08-06-

2023

08-06-

2023

Ter kennisname

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2022

1622

885

Motie 23 Laat ze

maar rollen CDA

ChristenUnie

Verzoekt het college: Te

onderzoeken of er locaties

in Haarlem zijn waar

Pumptracks of Skills

Gardens kunnen worden

gerealiseerd En gaat

over tot de orde van de

dag. CDA Haarlem

ChristenUnie  

Moties 1.1 Onderwijs en

sport

ER 10-11-

2022

Overig 08-06-

2023

08-06-

2023

Ter kennisname

WI 

Werk 

en 

Inkome

n

2022

0840

636

Toezegging: 

betrekken 

Commissie 

Samenleving bij

de begroting van

2024

Wethouder Floor Roduner

zegt toe de Cie tijdig te

informeren bij de

totstandkoming van de

begroting van 2024 waarin

aandacht zal zijn voor

bedrijfsmatige stappen

richting een gezonde

bedrijfsvoering en de CO2

ladder.  

Toeze

gginge

n

3.1 Werk DL 09-06-

2022

Overig 22-06-

2023

08-06-

2023
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Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maatsc

happeli

jke 

Onders

teuning

2018

8076

02

Toezegging 

wethouder Meijs

over onderzoek

naar wonen in

zelfbeheer

Wethouder Meijs zegt toe

te onderzoeken of een

voorziening voor wonen in

zelfbeheer in Haarlem een

goede aanvulling op het

bestaande aanbod kan

zijn, in dit onderzoek

zowel de clienten als de

zorgaanbieders te

betrekken, de

raadscommissie 

Samenleving te informeren

over de uitkomsten van dit

onderzoek,- de kosten van

dit onderzoek te dekken uit

de reserve sociaal domein.

. Toezegging Kadernota

juli jl, november

geregistreerd door Griffie

Toeze

gginge

n

2.3 Opvang, wonen

en herstel

DL 12-07-

2018

Overig 09-05-

2019

In 

uitvoeringsprogramm

a 

OpvangWonenHerste

l 2022/2023 wordt

haalbaarheidsonderz

oek ingesteld naar

"housing first".

Hieraan gekoppeld

wordt mogelijkheid

"daklozenopvang in

zelfbeheer" 

onderzocht. Housing

first is feitelijk opvang

in zelfbeheer.

29-06-

2023

Ter kennisname

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

2022

0473

072

Toezegging: 

toezending 

voorlopig ontwerp

en uitslag

omgevingsvergun

ning aan de

Commissie 

Samenleving.

De wethouder zegt toe dat

het voorlopig ontwerp en

de uitslag van de

omgevingsvergunning voor 

de turnhal t.z.t toe te

zenden aan de Commissie

Samenleving.   

Toeze

gginge

n

1.1 Onderwijs en

sport

ER 03-03-

2022

Overig 20-07-

2023

20-07-

2023

Ter kennisname

12



Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

PCM 

Project- 

en 

Contra

ctmana

gement

2022

0473

578

Toezegging: de

wethouder gaat

na of de realisatie

van een

fietstunnel 

mogelijk blijft na

de bouw van de

nieuwe turnhal.

Toezegging: de wethouder

gaat na of de realisatie

van een fietstunnel

mogelijk blijft na de bouw

van de nieuwe turnhal en

komt er schriftelijk op

terug.

Toeze

gginge

n

1.1 Onderwijs en

sport

ER 03-03-

2022

Overig 20-07-

2023

20-07-

2023

Ter kennisname

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2022

0760

977

Toezegging 

jaarlijkse 

Haarlemse 

voortgangsrappor

tage Nationaal

Programma 

Onderwijsmiddele

n

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.  

Toeze

gginge

n

1.1 Onderwijs en

sport

BL 19-05-

2022

Overig 28-02-

2023

Veel subsidies die nu

zijn 

toegekend/worden 

toegekend, starten

pas na de zomer van

2022. Resultaten van

de ingezette acties

zijn pas na schooljaar

22-23 op te halen en

te verwerken.

07-09-

2023
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Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

MO 

Maatsc

happeli

jke 

Onders

teuning

2022

0840

422

Toezegging 

wethouder Meijs

over besteding

gelden van/uit het

innovatiefond

Toezegging wethouder

Meijs dat de gelden van/uit

het innovatiefond alleen

zullen worden besteed aan

beschermd wonen

Toeze

gginge

n

2.3 Opvang, wonen

en herstel

DL 02-06-

2022

In route 21-11-

2023

vanwege uitstel

doordecentralisatie 

beschermd wonen

(naar 1-1-2024) gaat

een nieuw

innovatiefonds pas in

per 1 januari 2024.

Eind 2023 zal de

regio gemeente de

uitgangspunten, 

voorwaarden en

procedure voor

aanvragen 

innovatiefonds 

gereed hebben.

14-12-

2023

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2022

1620

575

Moties 10BIS

Geen excessieve

winsten in de zorg

Draagt het college van

B&W op: Om per jaar

inzicht te verkrijgen in de

winsten van de jeugdzorg-

aanbieders en de

commissie samenleving

daarover elk jaar te

informeren en bij

overschrijding van de

winstplafonds in te grijpen,  

Moties 2.2 Voorzieningen

Jeugd

BL 10-11-

2022

Overig 05-09-

2024

05-09-

2024

Ter kennisname
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Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2021

0378

508

Toezegging 

wethouder Botter

te overleggen met

schoolbesturen 

over wat scholen

doen mbt mentale

gezondheid 

leerlingen en

hierover een

terugkoppeling te

doen aan de

commissie

17.2 Motie Mentaal

kapitaal 

<https://gemeentebestuur.

haarlem.nl/bestuurlijke-

stukken/moties/17-2-Motie-

GLH-Mentaal-kapitaal.pdf>  

*** De motie ingediend

door de fracties GLH AP

wordt ingetrokken.

Wethouder Botter zegt toe

te overleggen met de

schoolbesturen wat er

gedaan wordt aan de

veerkracht van jongeren

en/of bijdraagt aan het

belang van het versterken

van netwerken op jonge

leeftijd en dit terug te

koppelen aan de

commissie 

Toeze

gginge

n

2.2 Voorzieningen

Jeugd

BL 01-07-

2021

In route 03-03-

2022

Gesprek over

mentaal welbevinden

heeft plaatsgevonden

met de

schoolbesturen in het

Bestuurlijk Overleg

Primair en Voortgezet

Onderwijs van 25

november 2021.

Hierop is besloten

een completer

overzicht van

interventies te maken

voor de raad, vanuit

de implementatie van

de Nationaal

Programma 

Onderwijsmiddelen. 

De raad wordt

jaarlijks tussentijds

op hoofdlijnen

worden geïnformeerd

van het uitvoeren van

het Nationaal

Programma 

Onderwijs. De NPO

loopt af in juni 2025.

31-07-

2025
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Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

JOS 

Jeugd 

Onder

wijs en

Sport

2021

0541

063

Toezegging: 

Acties tegen

pesten in het

onderwijs

Wethouder Botter zegt toe

het probleem pesten te

bespreken in het

eerstvolgende 

onderwijsoverleg. Via een

raadsinformatiebrief komt

hij binnenkort terug op

deze acties.  

Toeze

gginge

n

1.1 Onderwijs en

sport

BL 30-09-

2021

In route 02-12-

2021

Dit onderwerp wordt

meegenomen in het

Haarlems programma

van het Nationaal

Programma 

Onderwijs. 

Opbrengsten hiervan

worden verwacht na

het aflopen van de

NPO-periode, in juli

2025. De raad zal

tussentijds op

hoofdlijnen worden

geïnformeerd van het

uitvoeren van het

Nationaal 

Programma 

Onderwijs.

31-07-

2025

Ter kennisname

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openb

are 

Ruimte

2022

1372

424

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

financiele paragraaf.

Begin 2023 is deze

evaluatie gereed. 

Toeze

gginge

n

1.2 Sociale basis ER 29-09-

2022

Overig Ter kennisname
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Actielijst Commissie Samenleving 2 februari 2023

afdelin

g

zaak

num

onderwerp omschrijving soort programma pfh code ontstaan

s datum

status 

zaak

oorspro

nkelijke 

reden afwijking

planning

huidige 

planning

soort 

behandeling

CC 

Concer

ncontro

l

2022

1000

282

13 PvdA GLH

CDA AP SP Jouw

Haarlem Motie

Verbonden 

partijen naar 14

Euro

Moties 2.1 Voorzieningen

volwassen

DL 14-07-

2022

In route

17


