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Besluitenlijst 

 Commissie Samenleving 

 Datum: donderdag 23 maart 2023 

 Aantal bezoekers: 12 

 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. 2 februari 2023 (alleen naar aanleiding van) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Veiligheids en beheersplan Domus Plus 
Cie Samenleving 2 februari 2023: ovv OPHaarlem en met instemming van de commissie 
Samenleving is de RIB ter bespreking opgewaardeerd voor een volgende vergadering.  
Cie Samenleving 23 maart 2023: het concept veiligheids- en beheersplan is voldoende 
besproken. De fracties D66/Actiepartij stellen voor om in het definitieve plan een frequenter 

overleg moment (van 1x per maand) op te laten nemen.   

 

 •  Toezeggingen - Toezegging burgemeester Wienen te komen met een veiligheidsplan mbt 
Domus Plus in de commissie Bestuur. 

Burgemeester Wienen zegt toe te komen met een veiligheidsplan mbt Domus Plus 

in de commissie Bestuur nav de behandeling van de startnotitie in de raad van 2 

februari 2022. Cie Samenleving 23-3-2023: de toezegging is afgedaan. (2022/117573) 

 

7.  Reikwijdte bepalen van de toegang tot de maatschappelijke opvang  

Commissie Samenleving 23-3-2023: de opinienota is voldoende besproken. Opties 2 

en 3 zijn het meest gedragen. Datgene dat is ingebracht neemt wethouder Diana van 

Loenen mee. Er zijn 2 toezeggingen gedaan.  

(2022/1809853) 

 •  Jaaragenda - Reikwijdte bepalen van de toegang tot de maatschappelijke opvang  

Cie Samenleving 23 maart 2023: de Baz is afgedaan. 

(2022/1809974) 
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 •  Toezeggingen - : Financieel Overzicht 

Wethouder van Loenen zegt toe om de uitkomsten van het regionale onderzoek naar 
de financiën van de maatschappelijke opvang dit najaar met de raad te delen. 
(2023/413797) 

 

 •  Toezeggingen - : nagaan opname verbod slapen op straat in verordening APV   

Wethouder van Loenen zegt toe na te gaan of het verbod slapen op straat in de 
verordening APV - Algemeen Plaatselijke verordening kan worden opgenomen. Ze komt hier 
mogelijk op terug bij het plan van aanpak: Wonen, Opvang en Herstel. 

(2023/413817) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

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

 

9.  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 door JouwHaarlem) 

meegenomen voor een eerstvolgende vergadering bij agendapunt 4.  

Commissie Samenleving 2 februari '23: met instemming van de Cie Samenleving is het 

agenderingsverzoek ter bespreking opgewaardeerd door JouwHaarlem voor een 

volgende vergadering.  

Commissie Samenleving 23 maart '23: het agenderingsverzoek is voldoende 

besproken. Door het CDA is een technische vraag gesteld."Wanneer is de bijzondere 

bijstand een lening en wanneer een gift"?   

(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.  

Cie SL 12 januari 2023: BAZ is afgedaan met nota 2022/1676279 Energietoeslag 
2022 voor zelfstandig wonende studenten. 

(2022/1532819) 

 

10.  Stand van zaken projecten Domus Plus en Skaeve Huse 

Cie. Ontwikkeling 9 maart 2023: voor kennisgeving aangenomen. 

Cie. Samenleving 23 maart 2023: de stand van zaken nota is voldoende besproken en 

voor kennisgeving aangenomen.  

(2023/178745) 
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 •  Jaaragenda - Informatienota voortgang projecten Skaeve Huse en Domus Plus 

Cie. Ontwikkeling 9 maart 2023: voor kennisgeving aangenomen. 
Cie. Samenleving 23 maart 2023: voor kennisgeving aangenomen. 

(2023/214981) 

 

11.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening (WSP) 2023 Zuid-Kennemerland en IJmond 

Cie Samenleving 23-3-2023: voor kennisgeving aangenomen.  

(2023/54228) 

 

1.2 Wijzigingen beleidsregels HaarlemPas en Energietoeslag  

Cie Samenleving 23 maart 2023: Op verzoek van de PvdA (Bowien Wegman) en met 

instemming van de Commissie Samenleving is de tkn nota ter bespreking geagendeerd 

voor een volgende vergadering.  

(2022/1516378) 

 

1.3 Opbrengsten actieagenda's en voortgang regiovisie Geweld hoort nergens thuis 

Cie Samenleving 23 maart 2023: Op verzoek van de D66 (Thessa van der Windt) en 

met instemming van de Commissie Samenleving is de tkn nota ter bespreking 

geagendeerd voor een volgende vergadering. Toezegging: werkbezoek aan Veilig 

Thuis (VT).  

(2023/124221) 

 

1.4 Monitoring en verantwoording Gewoon in de Wijk 

Cie Samenleving 23 maart 2023: Op verzoek van Jouw Haarlem (Arwen Scholten) en 

met instemming van de Commissie Samenleving is de tkn nota ter bespreking 

geagendeerd voor een volgende vergadering.  

(2023/44694) 

 

 

1.5 Meerjarenbeleidsplan 2023 t.m. 2026 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en 

Voortijdig Schoolverlaten (VSV) van de RMC-regio Zuid-Kennemerland en IJmond 

Cie Samenleving 23-3-2023: voor kennisgeving aangenomen.  

(2023/76231) 
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1.6 Jaarverslag 2021-2022 GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV) van de RMC regio 

Zuid-Kennemerland en IJmond. Cie Samenleving 23-3-2023: voor kennisgeving 

aangenomen.  

(2023/78624) 

 

1.7 Evaluatie van de regionale doe agenda 2020-2022. Deze regionale doe agenda is onderdeel 

van de Regionale Aanpak Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 

Cie Samenleving 23-3-2023: voor kennisgeving aangenomen.  

(2023/161022) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Motie 11 Noodknop voor eerste hulp bij schulden 

Cie Samenleving 23-3-2023: voor kennisgeving aangenomen.  
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; 
(2022/1622719) 

 

2.2 Nieuwe raamovereenkomst gemeentelijke zorgpolis 

Cie Samenleving 23-3-2023: voor kennisgeving aangenomen.  

(2022/1807237) 

 

2.3 Wethouder van Leeuwen zegt toe de commisie Samenleving te informeren over bestuurlijke 

afspraken. Cie Samenleving 23-3-2023: toezegging is voor kennisgeving aangenomen.  
 

3 Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoorden artikel 32 vragen over Skaeve Huse 

Cie Samenleving 23-3-2023: de beantwoording van de artikel 32 vragen zijn voor 

kennisgeving aangenomen. 

(2023/128469) 

 

4 Ingekomen stukken 

 

 

 


