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zaak
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zaakonderwerp omschrijvingBT soortBT programm

anummer
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NaamBT
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ggingBT

standvanzakenBT huidigeplanning

BT

2014

0488

21

Diversiteit opdrachtnemers 

in Jongerenwerk

Motie Diversiteit in Jongerenwerk  Spreekt uit bij 

voorkeur te werken met meerdere 

opdrachtnemers voor het Jongerenwerk in 

Haarlem 

Moties 04. Jeugd, 

onderwijs 

en sport

Nieuwenburg, J. 19-12-2013 In behandeling 27-03-2014

2014

0486

96

Minimamarkten : Motie 

Minima maximaal Bereikt

College wordt opgedragen:  In overleg met 

SoZaWe en organisaties die met minima te 

maken hebben zoals het Platform Minima 

Organisatie (PMO), 'minimamarkten' te 

organiseren waarbij de voorzieningen voor 

minima gepresenteerd worden en hierbij aan te 

sluiten bij reeds bestaande activiteiten zoals 

Schalkwijk aan Zee, de Nazomermarkt in 

Parkwijk, de braderie in de Cronj\'e9, het 

Haarlemmerhoutfestival etc. 

Moties 03. 

Welzijn, 

gezondhei

d en zorg

Hoek, J. van der 14-11-2013 In behandeling

2014

0488

69

Basisvoorziening kwetsbare 

mensen

Motie "eten, onderdak en kleding voor iedereen'   

College wordt opgedragen   Invulling te geven 

aan deze morele plicht door:  o Met betrokken 

partners, zoals Stem in de Stad, 

Vluchtelingenwerk, Amnesty International en 

woningcorporaties om tafel te gaan om te 

onderzoeken hoe aan deze zorgplicht 

vormgegeven kan worden; o Uit te zoeken in 

hoeverre hierbij gebruik kan worden gemaakt 

van bestaande middelen binnen het sociale 

domein, zoals de WMO (prestatieveid 

7maatschappelijke opvang); o Een signaal af te 

geven bij de VNG om hier als gemeenten 

gezamenlijk een standpunt over in te nemen 

naar het Rijk. 

Moties 03. 

Welzijn, 

gezondhei

d en zorg

Nieuwenburg, J. 14-11-2013 In behandeling

2014

0465

10

Leerplicht (schooljaar 

2013/2014)

Jaarverslag Leerplicht en Regionaal Meldpunt 

Co\'f6rdinatie (inclusief voortijdig 

schoolverlaten) 

Termijn 

agendapunt

en

04. Jeugd, 

onderwijs 

en sport

Nieuwenburg, J. 04-02-2014 In behandeling 27-11-2014

1
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BT

2014

0363

89

evaluatie regionale 

bestuurlijke samenwerking 

werkgeversdienstverlening, 

sociale zekerheid en 

arbeidsmarktbeleid

Wethouder Nieuwenburg zegt een evaluatie toe 

van de regionale bestuurlijke samenwerking 

werkgeversdienstverlening, sociale zekerheid 

en arbeidsmarktbeleid.  

Toezegginge

n

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 16-01-2014 In behandeling

2014

0468

70

Rekening 2013 

Werkvoorzieningschap 

Paswerk

Jaarlijkse Jaarlijks vaststelling zienswijze raad 

op rekening Paswerk 

Termijn 

agendapunt

en

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 04-02-2014 geagendeerd 19-6-2014 19-6-2014

2014

0468

85

Begroting 2015 

werkvoorzieningschap 

Paswerk

Jaarlijks vaststelling zienswijze raad op 

begroting Paswerk 

Termijn 

agendapunt

en

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 04-02-2014 In behandeling 30-10-2014

2014

0469

02

verordeningen Participatie In het kader van de transitie Sociaal Domein Termijn 

agendapunt

en

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 04-02-2014 In behandeling 30-10-2014

2014

0465

24

verordeningen Jeugd In het kader van de transitie Sociaal Domein Termijn 

agendapunt

en

04. Jeugd, 

onderwijs 

en sport

Nieuwenburg, J. 04-02-2014 In behandeling 30-10-2014

2014

1159

24

Motie: benoeming door de 

raad

College wordt opgedragen uiterlijk in mei 2014 

de besluitvorming in de raad telaten 

plaatsvinden waarbij ook voor Dunamare de 

benoeming van de leden van de Raad van 

Toezicht bij de gemeenteraad wordt belegd

Moties 04. Jeugd, 

onderwijs 

en sport

Nieuwenburg, J. 13-03-2014 In behandeling 31-10-2014

2014

1159

65

Motie: toezicht door de raad College wordt opgedracht uiterlijk in mei 2014 

de besluitvorming in de raad te laten 

plaatsvinden waarbij ook voor Dunamare de 

toezichthoudende taak bij de gemeenteraad 

wordt belegd  Raadsbreed aangenomen

Moties 04. Jeugd, 

onderwijs 

en sport

Nieuwenburg, J. 13-03-2014 In behandeling 31-10-2014

2
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2014

1137

99

Motie: Liever enigszins 

gemankeerd dan niets....

Motie waarin het college wordt opgdragen zo 

snel mogelijk een concept meerjarenbegroting 

voor het sociaal domein op te stellen op basis 

van de cijfers die nu beschikbaar zijn inclusief 

een risicoanalyse

Moties 03. 

Welzijn, 

gezondhei

d en zorg

Hoek, J. van der 13-03-2014 In behandeling

2013

5366

30

Minimabeleid De commissie zal volgend jaar een evaluatie 

over het minimabeleid ontvangen. BBP 1044 

Toezegginge

n

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 04-10-2012 In behandeling 28-11-2013

2013

5366

52

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). BBP 1059 

Moties 04. Jeugd, 

onderwijs 

en sport

Nieuwenburg, J. 08-11-2012 In behandeling 27-06-2013

2013

5375

66

Vandalisme sport Wethouder Van der Hoek zegt toe de 

commissie te informeren over de uitkomst van 

het overleg met de sportclubs over de 

verantwoordelijkheid voor schade door 

vandalisme. BBP 1206 

Toezegginge

n

04. Jeugd, 

onderwijs 

en sport

Hoek, J. van der 19-09-2013 In behandeling 30-04-2014

2013

5366

01

Evaluatie aanbesteding 

huishoudelijke hulp

Bij een volgende aanbesteding van de 

huishoudelijke hulp zal naderhand een evaluatie 

plaatsvinden (VVD) relatie met BBP0880. BBP 

541 

Toezegginge

n

03. 

Welzijn, 

gezondhei

d en zorg

Hoek, J. van der 03-02-2011 In behandeling 28-11-2013

3
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2013

5372

21

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 hij met de suggestie kan doen die is 

aangedragen door de PvdA (aankruisen op 

formulier wat er is aangeleverd en een kopie 

daarvan verstrekken. BBP 1186 

Toezegginge

n

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 13-06-2013 In behandeling

2013

5373

64

Uitvoeringsnota 

verzakelijking 

subsidiesystematiek

Bij de uitvoeringsnota verzakelijking 

subsidiesystematiek zal het college nader in 

gaan op het instrumentarium. (n.a.v. motie 9 

kadernota 2013). BBP 1196 

Toezegginge

n

03. 

Welzijn, 

gezondhei

d en zorg

Hoek, J. van der 24-06-2013 In behandeling 19-12-2013

2013

5370

34

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). BBP 1166 

Moties 03. 

Welzijn, 

gezondhei

d en zorg

Nieuwenburg, J. 11-04-2013 In behandeling 12-05-2014

2013

5372

91

Uitblijven 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. BBP 

1187 

Toezegginge

n

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 20-06-2013 In behandeling

4
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mer
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standvanzakenBT huidigeplanning

BT

2013

5366

65

Informatievoorziening 

Paswerk

 Wethouder zegt toe de raad te informeren over 

de wijze waarop de informatievoorziening 

richting de raad zal verlopen. BBP 1096 

Toezegginge

n

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 07-02-2013 In behandeling 19-12-2013

2013

5366

79

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. BBP 1101 

Toezegginge

n

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 14-02-2013 In behandeling 27-02-2014

2013

5370

66

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 cli\'ebnten 

met schuldhulpverlening. BBP 1169 

Toezegginge

n

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 28-03-2013 In behandeling 19-12-2013

2013

5366

18

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. BBP 993 

Toezegginge

n

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 05-04-2012 In behandeling 25-04-2013

2013

5376

36

Evaluatie CJG coach Wethouder Nieuwenburg zegt de commissie 

een evaluatie van de CJG-coaches toe te doen 

toekomen. BBP 1210 

Toezegginge

n

04. Jeugd, 

onderwijs 

en sport

Nieuwenburg, J. 10-10-2013 In behandeling 30-06-2014

2013

5371

09

Evaluatie studielening Wethouder Nieuwenburg zegt toe na een half 

jaar een tussenrapportage te doen toekomen 

van de regeling Haarlemse Studielening. BBP 

1172 

Toezegginge

n

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 18-04-2013 In behandeling 19-12-2013

5
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BT

2013

5377

10

Huiswerkbegeleiding Wethouder Nieuwenburg zegt toe aan het einde 

van het jaar een overzicht en evaluatie te zullen 

toesturen van de beleidsregels 

huiswerkbegeleiding en bijles. BBP 1213 

Toezegginge

n

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 31-10-2013 In behandeling

2014

0612

32

Verordeningen Wmo In het kader van de transitie Sociaal Domein Termijn 

agendapunt

en

03. 

Welzijn, 

gezondhei

d en zorg

Hoek, J. van der 04-02-2014 In behandeling 30-10-2014

2014

1577

16

Memo inzameldienst en 

wijzigen verordening 

Afvalstoffen

Tijdens de behandeling van de email van Stg 

Rataplan zegt wethouder Nieuwenburg op 

vragen van de fracties PvdA en D66 een memo 

toe over hoe het precies werkt met het 

aanwijzen door BenW van een inzameldienst in 

het kader van de Afvalstoffenverordening. 

Tevens doet hij navraag bij wethouder Mulder 

wanneer er een wijziging van deze Verordening 

richting de Raad gaat. Tot slot zegt hij toe dat 

BenW rekening zal houden met de wens om 

indien mogelijk afspraken in het kader van 

SROI mee te nemen bij het aanwijzen van een 

inzameldienst. 

Toezegginge

n

07. Werk 

en 

inkomen

Nieuwenburg, J. 17-04-2014 In behandeling

2014

1577

24

Financiering 

huiswerkbegeleiding

Bij de rondvraag zegt wethouder Nieuwenburg 

op vragen van de fractie van D66 een memo toe 

hoe de financiering van huiswerkbegeleiding op 

dit moment geregeld is. In de memo staat aan 

welke criteria een organisatie moet voldoen om 

in aanmerking te komen voor gemeentelijke 

financiering en of er sprake is van aanbesteding 

of van subsidie. Tot slot zal in de memo ook 

staan wanneer de aangekondigde nieuwe vorm 

van financiering bekend zal worden.    

Toezegginge

n

04. Jeugd, 

onderwijs 

en sport

Nieuwenburg, J. 17-04-2014 In behandeling

6
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2014

1577

32

stand van zaken 

huisvesting zwerfjongeren

Bij de rondvraag zegt wethouder Nieuwenburg 

op vragen van de fractie van Groen Links toe 

v\'f3\'f3r de volgende vergadering van de 

commissie met een memo te komen over de 

stand van zaken met betrekking tot de 

huisvesting van zwerfjongeren. Groen Links 

refereert hierbij aan de motie die hierover in 

april 2013 is aangenomen.  

Toezegginge

n

04. Jeugd, 

onderwijs 

en sport

Nieuwenburg, J. 17-04-2014 In behandeling 12-05-2014

7
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BT

2014

1949

19

Motie Beleidskader 

Reginaal Kompas 2015-

2020: aanscherping 

aanbestedingscriteria 

OGGZ-partners

College wordt verzocht:    omtrent de uitvraag 

voor 2015 richting potenti\'eble partners/ 

aanbieders in elk geval op te nemen:  Heldere 

en transparante criteria op basis waarvan wordt 

besloten welke instelling(en) de meeste 

geschikte aanbieder is/zijn; Waarbij als een van 

de aanbestedingscriteria in elk geval wordt 

benoemd dat de partner/aanbieder dient aan te 

geven hoe zijn aanbod aansluit op de volgende 

uitgangspunten:  o De eigen kracht en 

mogelijkheden van de cli\'ebnt in de aanpak 

staan centraal;  o Maatschappelijk herstel en 

toekomstperspectief voor de cli\'ebnt staan in de 

aanpak voorop.     Daar waar mogelijk wordt 

gestreefd naar sociale, educatieve en 

economische zelfredzaamheid van de cli\'ebnt;  

o De regie ligt - waar mogelijk - bij de cli\'ebnt 

zelf. De aanpak sluit aan bij wat iemand 

motiveert en beweegt. Onmogelijkheden en 

beperkingen zijn pas in tweede instantie van 

belang.     Wel zitten er grenzen aan de zorg: er 

wordt uitgegaan van goede zorg van 

instellingen enerzijds en een actieve inzet van 

de cli\'ebnt anderzijds.  o Er wordt integraal 

gewerkt. Partners verbinden wat er al is in het 

veld en versterken de samenhang en 

samenwerking met andere ketenpartners. 

Moties 03. 

Welzijn, 

gezondhei

d en zorg

Hoek, J. van der 20-05-2014 In behandeling

8
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BT

2014

1949

49

Motie onder 1 dak: van 

regionale afspraken naar 

een integrale Haarlemse 

invulling

Verzoekt het college: Voor de specifieke 

Haarlemse situatie een integrale nota op te 

stellen voor de OGGZ doelgroep en de 

doelgroep die (weer) dakloos dreigt te raken. -

365 Daarin de inzet op basis van het regionaal 

kompas ten aanzien van OGGZ doelgroep 

(daklozenopvang, activering en hulpverlening) 

te relateren aan preventie: het voorkomen van 

dakloosheid en het in beeld krijgen van de 

doelgroep die (weer) dakloos dreigt te raken en 

de multi-problematiek die deze doelgroep 

ondervindt.  In de nota een nadere invulling te 

gegeven aan de gevolgen in het sociale domein 

voor de OGGZ doelgroep en degenen die 

dakloos dreigen te raken ten aanzien van WMO 

(paragraaf 4.2 regionaal kompas), 

decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg (paragraaf 

4.3 regionaal kompas ), beschermd wonen 

(paragraaf 4.4 regionaal kompas) en 

participatiewet (paragraaf 4.5 regionaal 

kompas).  Deze integrale nota 'Onder 1 dak' te 

laten vaststellen in de gemeenteraad voor 1 mei 

2015 gezamenlijk met de gewijzigde ambities 

van het regionaal kompas zoals geformuleerd in 

het amendement 'Daklozenopvang; betere 

hulpverlening door heldere ambities'. 

Moties 03. 

Welzijn, 

gezondhei

d en zorg

Hoek, J. van der 15-05-2014 In behandeling

9
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mer
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standvanzakenBT huidigeplanning

BT

2014

1949

5

Motie Huisvesting 

kwetsbare jongeren (2)

Om alsnog samen met alle ketenpartners en 

wooncorporatles een plan van aanpak op te 

stellen om de problemen rondom huisvesting 

voor kwetsbare jongeren Invulling te geven;

Om te kijken of mogelijkheden tot het opzetten 

van een werkhotel in dit plan van aanpak 

meegenomen kunnen worden; 

Dit plan voor de begrotingsbehandeling 2014 

aan de raad te presenteren. 

Moties 03. 

Welzijn, 

gezondhei

d en zorg

Hoek, J. van der 15-05-2014 In behandeling

2014

1949

14

Motie SROi bij Entree Oost Verzoekt het College van Burgemeester en 

Wethouders om:   De OC 023 te vragen om een 

uitwerking van inpassing van SROI binnen het 

project Entree-Oost;   De Raad voor 25 juni 

2014 actief te informeren over de daartoe 

gemaakte en vastgelegde afspraken en de 

naleving daarvan;   Bij toekomstige contracten 

met ontwikkelaars en (onder)aannemers te 

bezien of een bepaling over toepassing van 

SROI kan worden opgenomen en  dit zo 

mogelijk te borgen in gemeentelijke beleid en 

de raad hierovervoor het zomerreces middels 

een notitie te informeren; 

Moties 07. Werk 

en 

inkomen

Cassee, E.P. 15-05-2014 In behandeling

10


