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20135

36665

Informatievoorziening 

Paswerk

Wethouder zegt toe de raad te informeren over de wijze waarop de 

informatievoorziening richting de raad zal verlopen. BBP 1096 

Toezeggin

gen

Gemeenteraa

d

JL 07-02-2013 19-12-2013

20142

37502

Discussie document 

sturing raad

Op verzoek van wethouder Langenacker zal na het reces een 

discussie gevoerd worden, aan de hand van een opzet hiervoor, 

over de sturing van de raad en wat voor informatie de raad wil 

hebben om haar taak te kunnen uitoefenen. 

Termijn 

agendapun

ten

Commissie 

samenleving

JL 19-06-2014 28-08-2014

20143

37431

Doelgroepenvervoer Tijdens de behandeling van de nota over de organisatie van het 

huidige Wmo-vervoer en het toekomstige doelgroepenvervoer zegt 

wethouder Van der Hoek, op verzoek van mevrouw Ozogul navraag 

te doen over de wijze van aanbesteding en dit terug te koppelen 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 04-09-2014 29-01-2015

20143

72920

Motie 9.3 Haarlem geld 

in Haarlemse zakken

Mbt Paswerk en (niet) teruggave (van) betaalde loonbelasting: 

draagt het college op:   de gemeenteraad zo snel mogelijk 

schriftelijk helderheid te verschaffen over de informatieverstrekking, 

mandaten en bevoegdheden in deze casus;   in het vervolg bij 

dergelijke besluiten op te nemen:    o welk mandaat bij het college 

ligt, welk mandaat bij de raad ligt,       hoe in lijn met deze 

mandaten wordt gehandeld en hoe er recht wordt      gedaan aan 

het budgetrecht van de raad; \'B7{\*\'B7-150   In het DB van 

Paswerk deze Haarlemse gevoeligheden naar voren te brengen.   

Moties Gemeenteraa

d

JL 02-10-2014 29-01-2015

20142

37547

Benchmarks sociale 

werkvoorziening en 

klanttevredenheidsonder

zoek

Op verzoek van de AP ontvangt de commissie de benchmarks en 

het klanttevredenheidsonderzoek

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JL 19-06-2014 31-01-2015
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20140

48869

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 Gemeenteraa

d

JVDH 14-11-2013 31-01-2015

20143

37583

Wachtlijsten voorlezen Wethouder Snoek zegt toe, op verzoek van de heer Azannay, aan 

de commissie een terugkoppeling te geven van het overleg met de 

instellingen over de wachtlijsten voor het voorlezen.

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

MSN 04-09-2014 31-01-2015

20150

25846

Innovatiebudget Wethouder Van der Hoek zegt toe voor maart de commissie te 

informeren over de criteria om aanspraak te kunnen doen op het 

innovatiebudget .  

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 15-01-2015 26-03-2015

20140

46510

Leerplicht (schooljaar 

2013/2014)

Jaarverslag Leerplicht en Regionaal Meldpunt Co\'f6rdinatie 

(inclusief voortijdig schoolverlaten) 

Termijn 

agendapun

ten

Gemeenteraa

d

MSN 04-02-2014 31-03-2015

20143

37504

Onderhoud scholen Wethouder Snoek zegt toe d e suggestie om de schoolbesturen 

over de staat van onderhoud te laten rapporteren, bijvoorbeeld in 

de jaarverslagen, nader te bekijken. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

MSN 04-09-2014 31-03-2015

20144

33219

Motie 54 Illegale Honger Draagt het college op Alles in het werk te stellen om de 

voedselbank Haarlem ook hulp te laten geven aan illegalen 

Moties Gemeenteraa

d

JL 06-11-2014 09-04-2015
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94919

Motie Beleidskader 

Regionaal 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:  -De eigen kracht en 

mogelijkheden van de cli\'ebnt in de aanpak staan centraal;  -

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;  -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.  -Er wordt integraal gewerkt. Partners verbinden 

wat er al is in het veld en versterken de samenhang en 

samenwerking met andere ketenpartners. 

Moties Gemeenteraa

d

JVDH 15-05-2014 30-04-2015

20142

58539

Brede Centrale Toegang 

i.r.t. Ontwerpbegroting 

2015 VRK

Dhr. Vrugt (AP) vraagt in cie. Bestuur wie het werk van de Brede 

Centrale Toegang (BCT) gaat overnemen, waar al vlug 2 miljoen 

euro mee gemoeid is. Burg. Schneiders laat uitzoeken hoe dat in 

het sociaal domein geregeld wordt, want er zal iets voor moeten 

terugkomen. Omdat het portefeuille Van der Hoek en progr.nr. 3 

betreft is toezegging overgeboekt naar cie. Samenleving. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 05-06-2014 30-04-2015

20143

28684

Chronisch zieken Wethouder Langenacker zegt toe, op verzoek van mevrouw Ozogul 

voor 2016 de voorzieningen voor chronisch zieken goed in beeld te 

brengen en het beleid daarop af te stemmen. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JL 28-08-2014 wordt betrokken bij 

het minimabeleid 

2016

08-10-2015
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37601

Thuiszorg In afwezigheid van de portefeuillehouder zegt wethouder Snoek toe 

de vragen van mevrouw\'d6zogul (SP)  te laten beantwoorden. 

Mevrouw \'d6zogul heeft gelezen dat de wethouder bepaalde 

bedragen voor de Thuiszorg niet voor 15 augustus heeft 

aangevraagd en is benieuwd hoe dat zit.  Verder is zij benieuwd of 

de instellingen alsnog ge\'efnformeerd zijn over de motie rond het 

overnemen van personeel. Op het moment van indienen zei de 

wethouder immers dat de uitvraag al was verstuurd. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 04-09-2014

20144

55461

Motie 15.8 Bed,bad en 

brood voor 

uitgeprocedeerde 

asielzoekers

Verzoekt het college -346  De regering op te roepen 

overbruggingskrediet beschikbaar te stellen aan gemeenten voor 

onderdak, voedsel en kleding of voor een andere wijze van invulling 

van de gemeentelijke zorgplicht richting uitgeprocedeerde 

asielzoekers, in ieder geval gedurende de winterperiode totdat het 

Comit\'e9 van Ministers begin 2015 zal komen met haar 

aanbevelingen. -346  De regering op te roepen tot het instellen van 

een onmiddellijk moratorium op ontruimingen uit de diverse COA 

locaties. -346  Zich in te zetten om statushouders zo snel als 

mogelijk te huisvesten vanwege de verhoogde taakstelling zodat er 

in de COA locaties ruimte ontstaat om het moratorium mogelijk te 

maken.  

Moties Gemeenteraa

d

JVDH 27-11-2014

20144

72768

Indeling 

dagbestedingsactiviteite

n

Tijdens de rondvraag zegt wethouder Langenacker, op vezoek van 

de heer Vrugt (AP), na te gaan waar de dagbesteding bij 

organisaties als Ecosol onder vallen (de participatiewet of wmo)  

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JL 04-12-2014

20150

15879

Opvangplaatsen 

vrouwenopvan

Wethouder van der Hoek zegt toe de commissie op korte termijn te 

informeren over de stand van zaken opvangplaatsen 

vrouwenopvang.

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 08-01-2015
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10408

20.2 Motie Verdringing 

voorkomen

draagt het college op actief te controleren of bij het UWV bekend is 

of, indien een persoon in aanmerking komt om bij enige werkgever 

te worden geplaatst, in de voorafgaande zes maanden niet iemand 

is ontslagen bij die werkgever voor dezelfde functie als waarvoor de 

persoon in aanmerking komt, 

Moties Gemeenteraa

d

JL 18-12-2014

20150

32453

Motie 9 Gelijke 

monniken, gelijke 

kappen

VVD, CDA, AP, OPH, 

CU, SP en GLH

Overwegende dat -Het  groot belang is dat de gemeente een 

eenduidig vragenformulier opstelt, in de toekomst te gebruiken door 

alle medewerkers van de zorgaanbieders om verschillen in het 

aantal vastgestelde uren bij gelijke omstandigheden te 

voorkomen;\'b7 In dat vragenformulier ook een indicatie wordt 

gegeven voor de tijd die een bepaalde activiteit kost, zodat een 

objectieve grondslag aanwezig is voor het aantal vast te stellen 

uren;  Draagt het college op om:-360\'b7 Een vragenformulier op te 

stellen dat aan deze voorwaarden voldoet; \'b7 Alle aanbieders van 

huishoudelijke ondersteuning te verplichten om dat vragenformulier 

te gaan gebruiken voor het opstellen van een individueel hulpplan. 

Moties Gemeenteraa

d

JVDH 22-01-2015

20150

25812

Adressenbestanden 

vrijwilligers

Wethouder Van der Hoek  zal de vraag over de adressenbestanden 

laten uitzoeken, maar wijst bij voorbaat op de privacyaspecten. Het 

gaat de commissie erom dat het platform voor Mantelzorgers ook 

toegang krijgt tot de adressen van mantelzorgers die zich bij 

Tandem melden. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 15-01-2015

20150

25865

Inverdienverplichting Op verzoek van de Actiepartij (de heer Vrugt) zegt wethouder van 

der Hoek een schriftelijk antwoord te geven op de reactie op de 

vraag van Dock over de inverdienverplichting die niet nagekomen 

kan worden bij een overdracht aan SRO. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 15-01-2015

20150

15869

Aanpassen teksten Wethouder van der Hoek zegt toe dat de teksten bijgesteld zullen 

worden (schrappen criterium van regiobinding en OGGZ 

problematiek ivm landelijke regels, verwerken moties). 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 08-01-2015
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15794

Terugkoppeling overleg 

Viva

Wethouder van der Hoek zegt toe de raad via een brief te 

informeren over de stand van zaken. In die brief zal hij ook de 

beantwoording van openstaande vragen van raadsleden over deze 

kwestie meenemen. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 08-01-2015

20150

12164

Toezegging nav 

intrekken motie De ware 

Kerstgedachte

Wethouder LANGENACKER: Wij hebben van het Rijk een budget 

gekregen in het kader van de uitvoering Wet 

koopkrachttegemoetkoming voor de lage inkomens. Ik heb 

geconstateerd dat op dit moment nog niet het gehele budget is 

besteed. Aan het eind van het jaar weten we precies welk bedrag 

aan deze groep is besteed. U vraagt het restant van dat budget zo 

goed mogelijk bij de bedoelde doelgroep te laten landen. Daarvoor 

komen we begin januari met een voorstel in de commissie en dan 

kunnen we er met elkaar over spreken. Daarbij gaat het 

waarschijnlijk om verschillende mogelijkheden en dan kunnen we 

met elkaar bepalen hoe dit geld terechtkomt bij de groep waarvoor 

het geld bedoeld is. 

Toezeggin

gen

Gemeenteraa

d

JL 18-12-2014

20150

32442

Motie 7 Huishoudelijke 

hulp moet het collegen 

een zorg zijn

Draagt het college op:-Viva in gebreke te stellen wegens het niet 

nakomen van bovengenoemde contractuele verplichtingen; -Viva 

op te dragen om binnen 30 dagen alsnog aan die voorwaarden te 

voldoen; - Viva op te dragen om tot op het tijdstip dat in overleg met 

de client een individueel hulpplan is opgesteld het aantal uren voor 

de client te handhaven op het niveau van 2014; 

Moties Gemeenteraa

d

JVDH 22-01-2015
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