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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.

ER 24-11-

2022

14-12-

2022
14-12-2022 Ter 

kennisname

Toezegging wethouder Van Leeuwen

in de contracten gunning Jeugdzorg

te streven naar winstmaximalisatie

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.   

BL 14-07-

2022

02-02-

2023

. 02-02-2023

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'  

DL 02-02-

2022

02-02-

2023
02-02-2023

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.  

BL 10-11-

2022

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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Toezegging: organiseren van een

raadsinformatiemarkt 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.   

BL 17-01-

2022

23-03-

2023
23-03-2023 Ter 

bespreking

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. 

DL 07-03-

2022

07-03-

2023

Conform nieuwe planning

commissievergaderingen
23-03-2023 Ter 

kennisname

Evaluatie SRO dienstverlening ER 23-12-

2021

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.

Planning aangepast aan nieuwe structuur

commissie vergaderingen.

06-04-2023 Ter 

kennisname
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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. 

ER 14-04-

2022

31-12-

2022

Het vervolgonderzoek is ondergebracht

binnen het project Floris van Adrichemlaan

voorzieningenstudie. Een startnotitie voor dit

project is in voorbereiding en wordt naar

verwachting in plaat van maart 2023 in april

2023 iaangeboden aan de commissie. De

resultaten van het onderzoek voor de

definitieve sporthallocatiie worden betrokken

binnen deze startnotitie.

06-04-2023 Ter 

kennisname

Bovenregionaal plan Een Thuis voor

Noordje

BL 15-08-

2022

24-11-

2022

Er wordt gewerkt aan het bovenregionaal

plan. Naar verwachting is dit eiind eerste

kwartaal 2023 gereed.

06-04-2023 Ter 

kennisname

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

DL 12-07-

2018

09-05-

2019

In uitvoeringsprogramma

OpvangWonenHerstel 2022/2023 wordt

haalbaarheidsonderzoek ingesteld naar

"housing first". Hieraan gekoppeld wordt

mogelijkheid "daklozenopvang in

zelfbeheer" onderzocht. Housing first is

feitelijk opvang in zelfbeheer.

06-04-2023 Ter 

kennisname

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.   

DL 09-06-

2022

31-03-

2023

221222 DN: Planning van deze evaluatie

besproken met de portefeuillehouder;

planning te agenderen op 13 april.

13-04-2023
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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. 

ER 02-02-

2022

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

Toezegging: Update verloop

aanbesteding doelgroepenvervoer

tweede 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. 

BL 12-01-

2023

23-03-

2023

De commissie wordt geinformeerd zodra de

aanbesteding bekend is. De status van het

doelgroepenvervoer en de maatregelen

m.b.t. het chauffeurs tekort worden in de

update meegenomen.

11-05-2023 Ter 

kennisname

Toezegging evaluatie

doorstroomvoorziening Anton

Pieckhofje in mei 2022.

Wethouder Meijs zegt toe in mei '22 de ervaringen

sinds de komst van de doorstroomvoorziening te

evalueren.  

DL 02-12-

2021

19-05-

2022

Als gevolg van het uitstellen van de

verbouwing volgt de evaluatie pas wanneer

de verbouwing gereed is

11-05-2023 Ter 

bespreking

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 

DL 27-01-

2022

19-05-

2023

. 25-05-2023

Toezegging wethouder Van Loenen

in gesprek te gaan met

zelforganisaties en scholen over

gemeentelijke regelingen rondom

huiswerkbegeleiding

- 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  

DL 14-07-

2022

08-06-

2023
08-06-2023 Ter 

kennisname

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 

ER 10-11-

2022

08-06-

2023
08-06-2023 Ter 

kennisname
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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  

ER 10-11-

2022

08-06-

2023
08-06-2023 Ter 

kennisname

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.  

DL 09-06-

2022

22-06-

2023
08-06-2023

Toezegging: toezending voorlopig

ontwerp en uitslag

omgevingsvergunning 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.   

ER 03-03-

2022

20-07-

2023
06-07-2023 Ter 

kennisname

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.

ER 03-03-

2022

20-07-

2023
06-07-2023 Ter 

kennisname

Toezegging jaarlijkse Haarlemse

voortgangsrapportage Nationaal

Programma Onderwijsmiddelen

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.  

BL 19-05-

2022

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

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

DL 02-06-

2022

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
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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,  

BL 10-11-

2022

05-09-

2024
05-09-2024 Ter 

kennisname

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 

BL 01-07-

2021

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

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.  

BL 30-09-

2021

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
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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. 

ER 29-09-

2022

Ter 

kennisname
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27.2 VVD Motie Oplossingen voor de

Pal Maleterweg

Verzoekt het college, Tot goede, structurele

(beheers)afspraken te komen met Parlan en de

omwonenden om de overlast van deze voorziening

voor omwonenden te minimaliseren Te reflecteren

hoe in de toekomst een goede betrokkenheid van

omwonenden kan worden geborgd en het

inventariseren en afwegen van alle belangen kan

worden verbeterd Hierover te rapporteren aan de

gemeenteraad na het zomerreces voorafgaand aan

de commissie bestuur van 8 september 2022 

BL 29-06-

2022

Ter 

advisering
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