
Jaarplanning Commissie Samenleving 3e kwartaal 2013

Nummer Planmaand Onderwerp Omschrijving SoortBehandeling PH Afdeling Bijzonderheden
880 dec-12 Praktijkwerkplaats 

huishoudelijke hulp
Stappenplan aanbesteding.  Bij de volgende 
aanbesteding van de huishoudelijke hulp 
zalnaderhand een evaluatie plaatsvinden 
(toegezegd op 3 februari 2011 op verzoek 
van VVD).

JvdH WMO

1013 apr-13 Evaluatie roze jaar Na afloop van het roze jaar levert de 
wethouder een evaluatie + een voorstel voor 
de verdere aanpak (na 2014)

JvdH WWGZ

1093 okt-13 Haalbaarheidsonderzoek 
AVO Schalkwijk

Tijdens de behandeling van het 
haalbaarheidsonderzoek AVO Schalkwijk 
zegt wethouder Nieuwenburg toe de 
gevraagde informatie te leveren en ti jdens 
de volgende vergadering de commissie 
nader te informeren op welke wijze dat gaat 
gebeuren

JN JOS

1122 nov-13 Decentralisatie AWBZ 
(Sociaal Domein)

Informatienota over doel, resultaat, 
activiteiten met de thema’s  
toegang/toeleiding, sturing en financiën, 
inkoop, opdrachtgeverschap, (regionale) 
samenwerking in maart, waarna Keuzenota 
in juli en besluitvorming in november.

JvdH WWGZ

1123 apr-13 Opvang van Dak- en 
thuislozen

Bespreking scenario's in voorjaar, definitief 
besluit bij Kadernota (vervolg op 
'unilocatie')

JvdH WWGZ
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Nummer Planmaand Onderwerp Omschrijving SoortBehandeling PH Afdeling Bijzonderheden
1124 nov-13 Transitie Jeugdzorg 

(Sociaal Domein)
Informatienota over doel, resultaat, 
activiteiten met de thema’s  
toegang/toeleiding, sturing en financiën, 
inkoop, opdrachtgeverschap, (regionale) 
samenwerking in maart, waarna Keuzenota 
in juli en besluitvorming in november.

JN JOS

1125 nov-13 Leerplicht Jaarverslag Leerplicht en Regionaal 
Meldpunt Coördinatie (inclusief voortijdig 
schoolverlaten)

JN JOS

1126 jul-14 Verbeteren van het 
conditieniveau 
binnensportaccommodat
ies

Aankondiging nota Verbeteren van het 
conditieniveau binnensportaccommodaties

JvdH JOS

1127 nov-13 Meerjarenonderhoudspl
an voor de binnensport

aankondiging nota over het 
meerjarenonderhoud voor de binnensport

JvdH JOS

1153 okt-13 Begroting 2014 
werkvoorzieningschap 
Paswerk

Jaarli jks vaststell ing zienswijze raad op 
begroting Paswerk

JN PO

1154 jun-13 Rekening 2012 werkvoor-
zieningschap Paswerk

Jaarli jkse Jaarli jks vaststell ing zienswijze 
raad op rekening Paswerk

JN PO

1155 dec-13 Participatiewet Haarlemse kaders en uitgangspunten m.b.t. 
toeleiding naar werk zijn vastgelegd in de 
"nota Werk!" vooruitlopend op 
Participatiewet. De samenwerking met 
Paswerk bij de uitvoering van deze wet 
wordt bij de verdere uitwerking betrokken.” 
(De verwachting is nu dat het rijk de 
Participatiewet voor de zomer vaststelt).

JN PO
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Openstaande Actieli jst commissie Samenleving 3e kwartaal 2013

Nummer Onderwerp Omschrijving Soort Waar Progrnum
mer

PH VerantwH
oofdafdeli
ng

Datumtoeze
gging

Stand van zaken Oorspr. plan

541 Evaluatie aanbesteding 
huishoudelijke hulp

Bij een volgende aanbesteding van de 
huishoudelijke hulp zal naderhand een 
evaluatie plaatsvinden (VVD)
relatie met BBP0880

Toezegging Commissi
e

3,4 JvdH DV 3-feb-11 nov-12

802 Sociale kaart De commissie wordt geïnformeerd of er in de 
raad nog een besluitmoment komt rond de 
evaluatie van de sociale kaart met de 
minimale wensen voor maatschappelijk 
vastgoed per wijk en over de verkoop van 
maatschappelijk vastgoed in het algemeen

Toezegging Commissi
e

5,1 EC STZ 27-okt-11 dec-11

880 Praktijkwerkplaats 
huishoudelijke hulp

Stappenplan aanbesteding.  Bij de volgende 
aanbesteding van de huishoudelijke hulp 
zalnaderhand een evaluatie plaatsvinden 
(toegezegd op 3 februari 2011 op verzoek 
van VVD).

TermijnAgend
a

Uit 
begroting

3,2 JvdH DV 4-jan-12 feb-12

993 Bemiddeling werk Na een jaar zal een evaluatie worden 
uitgevoerd naar de bemiddeling naar werk 
en deze zal ter bespreking worden 
voorgelegd aan de commissie. Tevens zal de 
uitwerking van dit besluit ter informatie 
naar de commissie worden gezonden

Toezegging Commissi
e

7,1 JN SZW 5-apr-12 apr-13

1004 Jaarrekening Paswerk Paswerk zal in de jaarrekening registreren 
op uitstroom (wie naar een reguliere baan 
uitstromen)(CDA)

Toezegging Commissi
e

7,1 JN SZW 31-mei-12 jan-13

1010 Kosten Samen voor 
Elkaar

Voor de behandeling van de Kadernota zendt 
de wethouder een nadere onderbouwing van 
de kosten

Toezegging Commissi
e

3,1 JN DV 14-jun-12 jan-09
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Nummer Onderwerp Omschrijving Soort Waar Progrnum
mer

PH VerantwH
oofdafdeli
ng

Datumtoeze
gging

Stand van zaken Oorspr. plan

1013 Evaluatie roze jaar Na afloop van het roze jaar levert de 
wethouder een evaluatie + een voorstel voor 
de verdere aanpak (na 2014)

Toezegging Commissi
e

3,1 JvdH STZ 21-jun-12 apr-13

1016 Thuiszitters Brief inzake problematiek van thuiszitters Toezegging Commissi
e

4,1 JN STZ 12-jul-12 dec-12

1020 Doeltreffende 
minimabeleid

College wordt opgedragen voor de 
begrotingsbehandeling 2012 inzicht te geven 
in de omvang en behoeften van bestaande en  
nieuwe doelgroepen (nieuwe armoede onder 
werknemers en zzp’ers),  n.a. hiervan een 
actieplan op te stellen ter bestrijding en 
voorkoming van armoede; over de hierboven 
genoemde doelgroepen en het gemeentel ijk 
minimabeleid jaarli jks aan de raad te 
rapporteren in een armoedemonitor (motie 
13 kadernota 2012)

Motie Raad 3,1 JN CS 5-jul-12 apr-13

1026 Verantwoordelijkheid 
Dunamare/Teyler

Verzoekt het college Dunamare aan te 
spreken op haar verantwoordelijkheid in 
deze; bij Dunamare aan te geven dat de raad 
de afwikkeling van de afbouw van het  
Teylercollege tot op heden afkeurt, de 
wethouder, binnen  diens wettelijke 
bevoegdheden, in te laten grijpen als 
Dunamare zijn veantwoordelijkheid in deze 
niet neemt (motie 40 kadernota 2012)

Motie Raad 4,1 JN STZ 5-jul-12 29-nov-2012
Staat geagendeerd 
voor de 
vergadering van 25 
januari 2013
*****************
***

nov-12
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Openstaande Actieli jst commissie Samenleving 3e kwartaal 2013

Nummer Onderwerp Omschrijving Soort Waar Progrnum
mer

PH VerantwH
oofdafdeli
ng

Datumtoeze
gging

Stand van zaken Oorspr. plan

1035 Evaluatie scootmobiels Evaluatie van het omruilen van 
scootmobiels zal over een jaar 
plaatsvinden. Waar individuele situaties om 
specifiek maatwerk vragen zal hieraan 
invulling worden gegeven.

Toezegging Raad 3,1 JvdH DV 4-jul-12 jun-13

1043 Minimabeleid Bij de behandeling van de nota over het 
minimabeleid zegt de wethouder toe de 
commissie een uitwerking van de 
huiswerkregeling te doen toekomen

Toezegging Commissi
e

7,3 JN SZW 4-okt-12 apr-13

1044 Minimabeleid De commissie zal volgend jaar een evaluatie 
over het minimabeleid ontvangen

Toezegging Commissi
e

7,3 JN SZW 4-okt-12 nov-13

1045 VOG (verklaring omtrent 
het gedrag)

Dit najaar zal een inventariserend 
onderzoek worden uitgevoerd naar de vraag 
op hoeveel organisaties en vrijwi ll igers deze 
eis van toepassing is. Daarna zal gekeken 
worden of de gemeente daar een regeling 
voor kan treffen. Op basis van dit onderzoek 
kan gekeken worden wat het kost om de VOG 
gratis te maken voor vrijwill igers en waaruit 
deze kosten kunnen worden gedekt.

Toezegging Commissi
e

3,2 JvdH STZ 4-okt-12 jan-13

1059 Niet Bezuinigen op 
straathoekwerk

voor de begroting 2014 aan de raad een 
voorstel voor te leggen om de beoogde 
bezuiniging van Euro 100000 niet te 
realiseren door te korten op het 
straathoekwerk (motie 6 begroting 2013)

Motie Raad 4,1 JN VVH 8-nov-12 jun-13
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Openstaande Actieli jst commissie Samenleving 3e kwartaal 2013

Nummer Onderwerp Omschrijving Soort Waar Progrnum
mer

PH VerantwH
oofdafdeli
ng

Datumtoeze
gging

Stand van zaken Oorspr. plan

1067 Beheer 
welzijnsaccomodaties

Komen met plan van aanpak voor het beheer 
en de exploitatie van 
welzijnsaccommodaties waarin ook anderen 
kunnen worden ingeschakeld en niet per 
definitie de welzijnsorganisatie zelf (motie 
36, begroting 2013)

Motie Raad 3,2 JvdH STZ 8-nov-12

1087 Gevolgen 
verzelfstandiging VOO

Via het Seniorenconvent leden uit de 
gemeenteraad aanwijzen die: een 
inventarisatie gaan maken van alle vragen 
en problemen die spelen rond 
verzelfstandiging Stichting OVO tot 
samenwerkingsstichting Dunamare in het 
algemeen en de bruidsschat in het bijzonder 
en met een voorstel komen voor nader 
onderzoek met in ieder geval een voorstel 
voor onderzoeksvragen en de gewenste vorm 
van onderzoek 

Motie Raad 4,2 JN GR 1-nov-12 jan-09

1088 Evaluatie VSV College zegt toe de evaluatie van de VSV 
verantwoording binnen deze 
bestuursperiode af te ronden. Uit de 
evaluatie zal bl i jken of het aantal stage- en 
leerwerkplekken is toegenomen.

Toezegging Commissi
e

4,2 JN STZ 6-dec-12 jun-13
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Openstaande Actieli jst commissie Samenleving 3e kwartaal 2013

Nummer Onderwerp Omschrijving Soort Waar Progrnum
mer

PH VerantwH
oofdafdeli
ng

Datumtoeze
gging

Stand van zaken Oorspr. plan

1093 Haalbaarheidsonderzoek 
AVO Schalkwijk

Tijdens de behandeling van het 
haalbaarheidsonderzoek AVO Schalkwijk 
zegt wethouder Nieuwenburg toe de 
gevraagde informatie te leveren en ti jdens 
de volgende vergadering de commissie 
nader te informeren op welke wijze dat gaat 
gebeuren

Toezegging Commissi
e

4,2 JN STZ 24-jan-13 jun-13

1096 Informatievoorziening 
Paswerk

Wethouder zegt toe de raad te informeren 
over de wijze waarop de 
informatievoorziening richting de raad zal 
verlopen

Toezegging Raad 7,1 JN SZW 7-feb-13 jan-09

1101 Evaluatie bijzondere 
doelgroepen

Tijdens de behandeling van de brief van 
wethouder Nieuwenburg inzake de opheffing 
afdeling Bijzondere Doelgroepen zegt 
wethouder Nieuwenburg toe aan januari 
2014 een evaluatie uit te voeren van de 
nieuwe werkwijze 

Toezegging Commissi
e

7,2 JN SZW 14-feb-13 feb-14

1104 Registratie 
Gehandicaptenparkeerka
art

College wordt verzocht nog in het eerste 
kwartaal van 2013 over te gaan tot de 
Landelijke Registratei 
Gehandicaptenparkeerkaart in het 
Nationaal Parkeerregister. Wethouder geeft 
aan dat 2e kwartaal haalbaar is (raad 28-
02, motie 18)

Motie Raad 3,3 JvdH STZ 28-feb-13

1110 Notitie Onderwijs Wethouder Nieuwenburg zegt een notitie toe 
ter bespreking in commissie en raad over 
besluitvorming en de problemen m.b.t. 
Huisvestingsplan Onderwijs en met name de 
scholen in Schalkwijk.

Toezegging Raad 4,2 JN STZ 21-mrt-13 sep-13

Pagina 5 van 22



Openstaande Actieli jst commissie Samenleving 3e kwartaal 2013

Nummer Onderwerp Omschrijving Soort Waar Progrnum
mer

PH VerantwH
oofdafdeli
ng

Datumtoeze
gging

Stand van zaken Oorspr. plan

1122 Decentralisatie AWBZ 
(Sociaal Domein)

Informatienota over doel, resultaat, 
activiteiten met de thema’s  
toegang/toeleiding, sturing en financiën, 
inkoop, opdrachtgeverschap, (regionale) 
samenwerking in maart, waarna Keuzenota 
in juli en besluitvorming in november.

TermijnAgend
a

Uit 
begroting

3,2 JvdH STZ 7-mrt-13 nov-13

1123 Opvang van Dak- en 
thuislozen

Bespreking scenario's in voorjaar, definitief 
besluit bij Kadernota (vervolg op 
'unilocatie')

TermijnAgend
a

Uit 
begroting

3,3 JvdH STZ 7-mrt-13 apr-13

1124 Transitie Jeugdzorg 
(Sociaal Domein)

Informatienota over doel, resultaat, 
activiteiten met de thema’s  
toegang/toeleiding, sturing en financiën, 
inkoop, opdrachtgeverschap, (regionale) 
samenwerking in maart, waarna Keuzenota 
in juli en besluitvorming in november.

TermijnAgend
a

Uit 
begroting

4,1 JN STZ 7-mrt-13 nov-13

1125 Leerplicht Jaarverslag Leerplicht en Regionaal 
Meldpunt Coördinatie (inclusief voortijdig 
schoolverlaten)

TermijnAgend
a

Uit 
begroting

4,2 JN STZ 7-mrt-13 nov-13

1126 Verbeteren van het 
conditieniveau 
binnensportaccommodat
ies

Aankondiging nota Verbeteren van het 
conditieniveau binnensportaccommodaties

TermijnAgend
a

Uit 
begroting

4,3 JvdH STZ 27-mrt-13 jul-14

1127 Meerjarenonderhoudspl
an voor de binnensport

aankondiging nota over het 
meerjarenonderhoud voor de binnensport

TermijnAgend
a

Uit 
begroting

4,3 JvdH STZ 27-mrt-13 nov-13
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Openstaande Actieli jst commissie Samenleving 3e kwartaal 2013

Nummer Onderwerp Omschrijving Soort Waar Progrnum
mer

PH VerantwH
oofdafdeli
ng

Datumtoeze
gging

Stand van zaken Oorspr. plan

1153 Begroting 2014 
werkvoorzieningschap 
Paswerk

Jaarli jks vaststell ing zienswijze raad op 
begroting Paswerk

TermijnAgend
a

Uit 
begroting

7,1 JN SZW 7-mrt-13 okt-13

1154 Rekening 2012 werkvoor-
zieningschap Paswerk

Jaarli jkse Jaarli jks vaststell ing zienswijze 
raad op rekening Paswerk

TermijnAgend
a

Uit 
begroting

7,1 JN SZW 7-mrt-13 jun-13

1155 Participatiewet Haarlemse kaders en uitgangspunten m.b.t. 
toeleiding naar werk zijn vastgelegd in de 
"nota Werk!" vooruitlopend op 
Participatiewet. De samenwerking met 
Paswerk bij de uitvoering van deze wet 
wordt bij de verdere uitwerking betrokken.” 
(De verwachting is nu dat het rijk de 
Participatiewet voor de zomer vaststelt).

TermijnAgend
a

Uit 
begroting

7,1 JN SZW 7-mrt-13 dec-13

1165 Omvormen Speelplekken College wordt verzocht indien wordt 
besloten een speelplek als overtoll ig te 
kwalificeren met prioriteit te bekijken of 
deze plek omgevormd kan worden naar een 
speelplek voor een andere leefti jdsgrooep 
voor wie een tekort bestaat; te kiezen voor 
eenvoudige inrichting, formeel speelplek 
laten blijven en te overleggen met de jeugd 
(motie 18 raad 11-4-13)

Motie Raad 4,1 JN STZ 11-apr-13 jan-09
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Openstaande Actieli jst commissie Samenleving 3e kwartaal 2013

Nummer Onderwerp Omschrijving Soort Waar Progrnum
mer

PH VerantwH
oofdafdeli
ng

Datumtoeze
gging

Stand van zaken Oorspr. plan

1166 Huisvesting kwetsbare 
jongeren

College wordt verzocht samen met alle 
ketenpartners en wooncorporaties een plan 
van aanpak op te stellen om de problemen 
rondom huisvesting van kwetsbare jongeren 
invulling te geven, opzetten van een 
werkhotel als mogelijkheid mee te nemen en 
plan voor zomerreces te presenteren aan 
raad (motie 14.1 raad 11-4)

Motie Raad 3,1 JvdH STZ 11-apr-13

1169 voedselbank Wethouder van der Hoek zegt toe, op verzoek 
van PvdA, nadere informatie te geven over de 
problemen bij de voedselbank rond het 
aanleveren van een postadres voor cliënten 
met schuldhulpverlening

Toezegging Commissi
e

7,1 JN SZW 28-mrt-13 jan-09

1170 Evaluatie Buuv Wethouder Van der Hoek zegt toe het 
onderzoeksrapport over de evaluatie BUUV 
aan de commissie te doen toekomen

Toezegging Commissi
e

3,2 JvdH STZ 28-mrt-13

1171 Loting wethouder Nieuwenburg zegt toe, een 
terugkoppeling te geven van het overleg met 
de schoolbesturen inzake de loting

Toezegging Commissi
e

4,1 JN STZ 18-apr-13 aug-13

1172 Evaluatie studielening Wethouder Nieuwenburg zegt toe na een half 
jaar een tussenrapportage te doen toekomen 
van de regeling Haarlemse Studielening

Toezegging Commissi
e

7,1 JN SZW 18-apr-13 dec-13

1173 Businesscase De Schalm Wethouder zegt toe de businesscase, met 
onder meer informatie over de panden, te 
doen toekomen aan de commissies 
Samenleving en Beheer

Toezegging Commissi
e

7,1 JN SZW 18-apr-13
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Openstaande Actieli jst commissie Samenleving 3e kwartaal 2013

Nummer Onderwerp Omschrijving Soort Waar Progrnum
mer

PH VerantwH
oofdafdeli
ng

Datumtoeze
gging

Stand van zaken Oorspr. plan

1175 Dunamare Wethouder Nieuwenburg zegt toe de 
commissie te informeren over het komende 
overleg met de Raad van Toezicht en het 
bestuur over onder meer de vraag waarom 
ze aan die l icentie willen vasthouden en het 
belang van transparante klachtenprocedure

Toezegging Commissi
e

4,2 JN STZ 25-apr-13 jun-13

1176 Jeugdzorg regionale 
inbedding

Wethouder Nieuwenburg zegt toe de 
commissie een afschrift te doen toekomen 
van de notitie aan de VNG inzake de 
regionale inbedding van jeugdzorg en de 
benodigde schaalgrootte

Toezegging Commissi
e

4,1 JN STZ 25-apr-13

1180 Loten of capaciteit 
vergroten

College wordt verzocht om bij de betrokken 
schoolbesturen te inventariseren welke 
behoefte er is om de capaciteit van het 
voortgezet onderwijs in Haarlem Zuidwest 
vanaf het schooljaar 2014-2015 uit te 
breiden; te onderzoeken in hoeverre 
eventuele behoefte hiertoe binnen de 
financiële kaders van het Strategisch 
Huisvestingsplan Onderwijs gefacil iteerd 
kan worden;hierover uiterli jk in september 
aan de gemeenteraad te rapporteren (motie 
20 raad 16 5)

Motie Raad 4,2 JN STZ 16-mei-13 aug-13
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Openstaande Actieli jst commissie Samenleving 3e kwartaal 2013

Nummer Onderwerp Omschrijving Soort Waar Progrnum
mer

PH VerantwH
oofdafdeli
ng

Datumtoeze
gging

Stand van zaken Oorspr. plan

1182 Uitvraag 
organisatiest.a.v.  
prestaties in het Sociaal 
Domein

Wethouder V.d. Hoek zegt toe aan de 
comissie na het zomerreces de uitvraag t.a.v. 
prestaties in het Sociaal Domein aan 
organisaties  voor te leggen

Toezegging Commissi
e

3,4 JvdH STZ 23-mei-13

1186 Zoek het zelf maar uit Tijdens de behandeling van Brief van 
wethouder Nieuwenburg d.d. 11 april 2013 
inzake overzicht aantallen aanvragen SZW 
(2013/137397) in samenhang met het 
rapport van de werkgroep minima Zoek het 
zelf maar uit zegt wethouder Nieuwenburg 
toe na te gaan hoe de registratie van 
aangeleverde bescheiden plaatsvindt en 
kijkt wat hi j met de suggestie kan doen die is 
aangedragen door de PvdA (aankruisen op 
formulier wat er is aangeleverd en een kopie 
daarvan verstrekken

Toezegging Commissi
e

7,1 JN SZW 13-jun-13

1187 uitbli jven reactie ivm 
aanvragen toeslag

Wethouder Nieuwenburg zegt toe, op verzoek 
van de SP, een antwoord te geven op de 
vraag over het uitblijven van een reactie op 
aanvragen uit maart voor de chronisch 
ziekentoeslag (

Toezegging Commissi
e

7,1 JN SZW 20-jun-13

1189 Overeenkomsten 
Duinwijck

Wethouder Van der Hoek zegt toe de huur- en 
dienstverleningsovereenkomsten met 
Stichting Duinwijck ter kennisgeving aan de 
commissie te doen toekomen

Toezegging Commissi
e

4,3 JvdH STZ 20-jun-13 okt-13
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Openstaande Actieli jst commissie Samenleving 3e kwartaal 2013

Nummer Onderwerp Omschrijving Soort Waar Progrnum
mer

PH VerantwH
oofdafdeli
ng

Datumtoeze
gging

Stand van zaken Oorspr. plan

1196 Uitvoeringsnota 
verzakelijking 
subsidiesystematiek

Bij de uitvoeringsnota verzakelijking 
subsidiesystematiek zal het college nader in 
gaan op het instrumentarium.

Toezegging Raad 3,1 JvdH STZ 24-jun-13
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