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Besluitenlijst 

 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 12 januari 2023 

 Aantal bezoekers: 6 

 Aantal sprekers: 1 

 

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. 24 november en 28 november 2022 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2023 

Commissie Samenleving: Hamerstuk met stemverklaring voor de raadsvergadering van 26 

januari '23. 

(2022/1672810) 

 

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

 

 Overige punten ter bespreking 

8.  Continuïteit huisartsenzorg in  Haarlem Oost en Schalkwijk (geagendeerd o.v.v. GLH raad 17-

11). Cie Samenleving 12-1-2023: het agendapunt is voldoende besproken.  

 

8.1 Beantwoording ex art. 32 vragen Christen Unie betreffende huisartsentekort 

Cie Samenleving 12-1-2023: het agendapunt en de bijbehorende beantwoordingen op 

ex art. 32 vragen zijn voldoende besproken.  

(2022/1794306) 

 

9.  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.  

Commissie Samenleving 12/1/2023: het tkn stuk is voldoende besproken. 

(2022/1250781) 

 

10.  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. Commissie Samenleving 12/1/'23: tkn stuk voldoende besproken. 
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 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.  

Commissie Samenleving 12/1/'23: tkn stuk voldoende besproken er is 1 toezegging 

gedaan. (2022/1372578). 

 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging: Update verloop aanbesteding doelgroepenvervoer eind 
eerste kwartaal '23 

Wethouder Bas van Leeuwen zegt toe tweede kwartaal 2023 een update te geven aan 
de commissie Samenleving over het verloop van de aanbesteding doelgroepenvervoer.  

(2023/65576). 

 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Prioritering 2023 

Cie Bestuur 12/1/2023: voldoende besproken. Trots heeft wel moties vreemd 

aangekondigd.  

Cie. Beheer 12 jan. 2023: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

Cie. Samenleving 12 jan. 2023:  t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

Cie. Ontwikkeling 12 jan. 2023: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen.  

(2022/1739441) 

 

1.1.2 Richting meegeven aan besteding incidentele middelen t.b.v. afweging  Kadernota 2024 

Cie Bestuur 12/01/2023: wordt behandeld in commissie Bestuur op 19/01/2023. 

Cie. Beheer 12 jan. 2023: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

Cie. Ontwikkeling 12 jan. 2023: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

Cie. Samenleving 12 jan. 2023:  t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1730332) 

 

1.2 Vaststellen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) 2023 

Commissie Samenleving 12 januari 2023:  t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1700686) 

 

1.3 Overbruggingsovereenkomsten jeugdhulp 

Commissie Samenleving 12 januari 2023: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1756102) 
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1.4 Arbeidsmarktkrapte in het Sociaal Domein 

Commissie Samenleving: ovv FvD en met instemming van de Commissie ter 

bespreking geagendeerd voor een volgende vergadering. 

(2022/1347009) 

 

1.5 Eenmalige energietoeslag voor zelfstandig wonende studenten  

Commissie Samenleving 12 januari '23: met instemming van de Cie Samenleving 

wordt het agenderingsverzoek (dat te laat was ingediend) meegenomen voor een 

eerstvolgende vergadering bij agendapunt 4.  

(2022/1676279) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging 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) 

 

1.6 Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2023 

Commissie Samenleving 12 januari 2023: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1484737) 

 

1.7 Uitvoeringsregeling Onderwijskansen 2023 

Commissie Samenleving 12 januari 2023: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1543113) 

 

1.8 Aanbesteding onderwijsroute inburgering 

Commissie Samenleving 12 januari 2023:  t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1592636) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging: informeren over de voortgang rond de onderwijsroute voor de 
Haarlemse inburgeraars.  

Cie Samenleving: 13 januari '22: 
Wethouder Floor Roduner heeft toegezegd in het eerste kwartaal '22 
de commissie Samenleving te informeren over de voortgang rond de 
onderwijsroute voor de Haarlemse inburgeraars. Dit staat ook 
aangekondigd in de informatienota Uitkomsten regionale 
aanbesteding inburgering en aanbesteding maatschappelijke 
begeleiding (2021/596363) onder Vervolg.  

Cie Samenleving 12/1/23: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/48250) 
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1.9 Informatienota Preventief Jeugdbeleid  

Commissie Samenleving: ovv D66 en met instemming van de commissie ter 

bespreking geagendeerd voor een volgende vergadering. 

(2022/1366407) 

 

1.10  

•  Informatienota resultaten onderzoek en enquete VO in Schalkwijk 

Cie Samenleving 3 febr. 2022: de informatienota is voldoende besproken.  

(2021/637031) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Toezegging: Presentatie quickScan voor een tijdelijke sporthal locatie.  

Cie. Samenleving 12 januari 2023: verantwoording toezegging is voor kennisgeving 

aangenomen.  

(2022/647405) 

 

2.2 Toezegging wethouder Jur Botter: uitwerking van een twee stappenplan ikv verbreden v/h 

aanbod voortgezet onderwijs in Schalkwijk. 

Cie. Samenleving 12 januari 2023: verantwoording toezegging is voor kennisgeving 

aangenomen. (2022/244344) 

 

3 Brieven van het College van BenW 

3.1 Update Veilig Thuis Kennemerland 
Cie Samenleving 12 januari 2023: Rib voor kennisgeving aangenomen. 

 

3.2 Definitieve gunning perceel 1 inkoop jeugdhulp 

Cie. Samenleving 12 januari 2023: RIB is voor kennisgeving aangenomen. 

 

4 Beantwoorde raadsvragen 

4.1 Beantwoording artikel 32 vragen D66 aanbesteding jeugdhulp 

 •   
Cie. Samenleving 12 januari 2023: voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1542315) 

 

5 Brieven van de Rekenkamercommissie 

 •  Informatiebrief RKC d.d. 14 november 2022 stand van zaken RKC-aanbevelingen 2022/2 

Cie. Ontwikkeling 12 jan. 2023: brief RKC 14 nov. 2022 voor kennisgeving 

aangenomen. Cie Samenleving 12 jan. 2023: voor kennisgeving aangenomen. 

  

 

6  Ingekomen stukken  


