
Jaarplanning commissie Samenleving 29 januari 2015

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaansda

tum

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

20143

74530

Motie Liever Rijk dan 

Kwijt ('gebruik' netwerk 

bestaande organisaties 

binnen 

basisinfrastructuur)

Draagt het college op om: - 1. De organisaties die menen te 

beschikken over toegepaste kennis en relevante netwerken en die 

voor deze taken geen rol hebben gekregen binnen de 

basisinfrastructuur, spoedig uit te nodigen om met concrete 

voorstellen te komen om de netwerken te borgen en door te 

ontwikkelen zodanig dat ze kunnen worden ingezet in de domeinen 

armoede, onderwijs en arbeid, ouderbetrokkenheid, diversiteit en 

integratie voor een overbruggingsperiode tot eind 2015.  2. Deze 

organisaties te (laten) faciliteren om ze onafhankelijk te maken van 

jaarlijkse subsidiering. -360 3. Als er concreet goede voorstellen 

komen, de dekking hiervan te vinden in het kader van het 

armoedebeleid en de innovatieprojecten in het sociaal domein 

(vrijwillige inzet). -360 4. Bij de organisaties die nu reeds vallen binnen 

de basisinfrastructuur aandacht te vragen voor deze vorm van 

netwerkontwikkeling binnen de reeds toegekende middelen.  5. 

Uiterlijk 15 september 2015 een voorstel te doen over de wijze waarop 

deze netwerkvorming structureel wordt ingebed in het beleid. 

Moties Gemeenteraa

d

JL 02-10-2014 08-01-2015

20144

29503

Motie 11 Wachtlijst in 

schuldhulpverlening 

voorkomen; weten wat er 

werkt

Verzoekt de raad: De RKC te vragen een quick scan uit te voeren 

naar de condities die nodig zijn om wachtlijsten in de 

schuldhulpverlening te voorkomen. Dit onderzoek uiterlijk in januari 

2015 te starten. Bij een dergelijk onderzoek: -te toetsen in hoeverre 

de gemeente Haarlem bij de uitvoering van de schuldhulpverlening 

aan deze condities voldoet;  -het van meerwaarde is een klein 

vergelijk uit te voeren met effectieve aanpakken in andere steden als 

het gaat om deze condities. 

Moties Gemeenteraa

d

JL 06-11-2014 08-01-2015
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22168

Motie 15.1 Regionale 

ombudsfunctie sociaal 

Domein

Draagt het college op om:  - In overleg met de samenwerkende 

IJmond en Zuid-Kennemerland gemeenten uiterlijk op 1 januari 2015 

een eerste verkenning te hebben gedaan naar het instellen van een 

onafhankelijke regionale sociale ombudsfunctie binnen Dmond en 

Zuid-Kennemerland en daarvan een terugkoppeling te geven aan de 

raad. De ombudsfunctie is een laagdrempelige voorziening waar 

iedereen die voorzieningen van de gemeente of haar partners 

ontvangt, of professionals die hierbij betrokken zijn, meldingen of 

signalen kan inbrengen over eventuele misstanden in het sociaal 

domein of suggesties ter verbetering kan doen. 

Moties Gemeenteraa

d

JL 30-10-2014 08-01-2015

20144

43670

Monitoring Jeugdzorg Het voorstel voor de monitoring Jeugdzorg wordt meegenomen in het 

nog dit jaar vast te stellen voorstel Monitoring Sociaal Domein

Toezeggin

gen

Gemeenteraa

d

MSN 06-11-2014 08-01-2015

20144

72767

Voortgang 

doelgroepenvervoer

Wethouder Van der Hoek zegt toe in januari een voortgangsbrief aan 

de commissie te doen toekomen.

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 04-12-2014 29-01-2015

20144

22729

17.5  Motie Pleegouders 

toegang geven tot 

jeugdhulpvoorzieningen

Verzoekt het college:-360\'b7 Na te gaan in hoeverre pleegouders 

gebruik kunnen maken van andere voorzieningen (basishulp en 

specialistische voorzieningen) die de verordening jeugdhulp biedt 

naast de pleegzorg. \'b7 Te bezien op welke wijze dit kan worden 

verhelderd, bijvoorbeeld middels een aanpassing van de verordening 

bij de veegnota of in de beleidsregels die nog volgen. 

Moties Gemeenteraa

d

MSN 30-10-2014 31-01-2015

20144

01798

Werkpas BV Wethouder Langenacker zegt toe een notitie aan de raad te doen 

toekomen waarin zij aangeeft hoe de gemeente als mede eigenaar 

van Werkpas daar vorm aan wil geven. In de notitie zal zij ook ingaan 

op de kwesties van opdrachtgeverschap en eigenaarschap. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JL 23-10-2014 19-02-2015
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15924

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 Gemeenteraa

d

MSN 13-03-2014 19-03-2015

20144

50598

Verordening materiële 

en financiële 

gelijkstelling

aanpassing van de verordening Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

MSN 18-12-2014 19-03-2015

20144

50652

Agenda voor de sport 

2015-2018

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

MSN 18-12-2014 19-03-2015

20144

74147

Lokaal Sociaal Akkoord Voortgangsinformatie, komt ieder kwartaal Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

JL 18-12-2014 19-03-2015

20144

74186

Strategische plan 

Paswerk

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

JL 18-12-2014 19-03-2015

20144

30175

Motie 36 BIS  Haarlem in 

beweging

Verzoekt het college: 50-plussers met een Haarlempas te 

ondersteunen in de sportkosten (naar voorbeeld van het 

Jeugdsportfonds) en dit te dekken uit de middelen voor het 

sportstimuleringsfonds.  

Moties Gemeenteraa

d

MSN 06-11-2014 19-03-2015

20141

57724

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.    

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JL 17-04-2014 In het eerste kwartaal 

wordt het 

minimabeleid 

geevalueerd de 

huiswerkbegeleiding 

wordt hierbij 

meegenomen. 

31-03-2015
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45749

Motie 30 Iedere 

Haarlemmer is ons even 

lief

;; Draagt het college op : Aan de raad een beleidsnotitie voor te 

leggen, waarin het college de maatregelen benoemt die zij wenst te 

nemen om discriminatie bij de betreffende instellingen en bedrijven 

tegen te gaan; 

Moties Gemeenteraa

d

JL 26-06-2014 09-04-2015

20144

50745

Begrotingen 2015 

Openbaar onderwijs (3x: 

Spaarnesant, Dunamare, 

Zelfst. Gymnasia)

Bespreking collegebesluit in commissie in aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van de 3 schoolbesturen.

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

MSN 18-12-2014 09-04-2015

20144

50659

Strategisch 

Huisvestingsplan 

Onderwijs

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

MSN 18-12-2014 09-04-2015

20144

29491

Motie 5 Bijzonder 

Besluit, Zeker!

draagt het college op  de ambities voor en de inzet op BBZ trajecten 

fors te verhogen, -bestaande ondernemers via deze regeling te 

ondersteunen, in plaats van hen te verwijzen naar de bijstand 

waardoor ze hun onderneming compleet moeten be\'ebindigen, -

indien de regeling BBZ niet het geschikte instrument is om bestaande 

ondernemers te kunnen ondersteunen, te onderzoeken of een 

aangepaste of geheel nieuwe regeling voor deze groep ingesteld kan 

worden, -de raad hierover nog voor de kadernota 2015 te informeren 

Moties Gemeenteraa

d

JL 06-11-2014 09-04-2015

20150

25763

Doelen- en 

effectenmatrix

Wethouder van der Hoek zegt toe  in april een ingevulde doelen- en 

effectenmatrix aan de commissie  te doen toekomen.

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 15-01-2015 16-04-2015
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20141

94949

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.  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 Gemeenteraa

d

JVDH 15-05-2014 30-04-2015

20142

62603

Medezeggenschap 

onderwijs

Wethouder Snoek zegt toe de relatie gemeentebestuur - openbaar 

onderwijs, met name het onderwerp medezeggenschap, in 

samenwerking met het onderwijsveld, als onderwerp te laten 

terugkomen in de commissie Samenleving. (eerder aangenomen 

moties 2014/115965 en 115924 worden hierbij betrokken)

Toezeggin

gen

Gemeenteraa

d

MSN 26-06-2014 28-05-2015
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20144

55408

Motie 15.6 

Daklozenopvang is voor 

iedereen

Draagt het college op om:-360 - In samenwerking met de partners in 

de stad per direct tot een overbruggingsregeling te komen voor de 

opvang van alle daklozen en dit incidenteel te bekostigen uit de 

reserve sociaal domein.  - Tijdens de kadernota met een 

raadsvoorstel te komen waarin de opvang van alle daklozen 

structureel geregeld is en waar nodig de criteria 'regiobinding' en 

'meervoudige OGGZ-problematiek' te schrappen uit de 

toegangsregels conform de uitspraak van het ECSR en de nieuwe 

WMO.  

Moties Gemeenteraa

d

JVDH 27-11-2014 28-05-2015

20144

55383

Motie 15.4 Geen Lak aan 

Onderdak

draagt het college op-360\'b7 alsnog met een voorstel tot realisatie 

van een 'woonhotel' voor spoedzoekers te komen, \'b7 dit voorstel in 

de loop van 2015 (bij voorkeur nog voor de kadernota 2015) aan de 

raad aan te bieden, Toelichting: het gaat hier expliciet om 

woningzoekenden die niet onder de oggz-doelgroep vallen, waardoor 

zij redelijkerwijs niet aangewezen kunnen worden voor de toekomstige 

24uurs-opvang. Ook gaat het hier om mensen die vanzelfsprekend 

een redelijke huur zullen kunnen en moeten opbrengen voor de 

kosten van verblijf in het 'woonhotel'. 

Moties Gemeenteraa

d

JVDH 27-11-2014 28-05-2015

20143

37472

Monitor doorstroming De wethouder zegt toe informatie over de wijze van monitoring bij 

vroeg- en voorschoolse educatie als ook de procesafspraken over de 

doorstroming aan de commissie te doen toekomen. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

MSN 04-09-2014 31-05-2015

20144

57842

Jaarrekening Paswerk Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

JL 18-12-2014 18-06-2015

20144

57846

Begroting Paswerk Collegebesluit + zienswijze raad Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

JL 18-12-2014 18-06-2015

20144

58654

Klanttevredenheidsonder

zoek WWb

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

JL 18-12-2014 18-06-2015
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20144

58662

Beleidsregels 

participatiewet

Kostendelersnorm, loonwaardemeting, loonkostensubsidie, etc. Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

JL 18-12-2014 18-06-2015

20144

74153

Minimabeleid Nieuw beleid en bestedingsvoorstel mede op basis van een evaluatie Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

JL 18-12-2014 18-06-2015

20144

72766

Opnemen risico's sociaal 

domein in de 

bestuursrapportages

Wethouder van der Hoek zegt toe dat de risico's sociaal domein 

worden opgenomen in de bestuursrapportages.

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVS 04-12-2014 18-06-2015

20144

43689

Evaluatie lotingssysteem De commissie wordt ge\'efnformeerd over de evaluatie van het nieuwe 

lotingssysteem scholen

Toezeggin

gen

Gemeenteraa

d

MSN 06-11-2014 18-06-2015

20143

37443

Raadsvoorstel 

Doelgroepenvervoer

Tijdens de behandeling van de nota over het huidige Wmo-vervoer en 

het toekomstige doelgroepenvervoer zegt wethouder Van der Hoek 

toe het beleidskader doelgroepenvervoer ter advisering aan de raad 

voor te leggen.

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JVDH 04-09-2014 27-08-2015

20144

62382

Uitvoeringsnota huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling 2016

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

JVDH 18-12-2014 17-09-2015

20144

62396

Vaststelling effecten en 

doelen 

basisinfrastructuur 2016-

2020

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

JVDH 18-12-2014 17-09-2015

20144

62415

Nota gezondheidsbeleid Mogelijk nota in regionaal verband Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

JVDH 18-12-2014 17-09-2015

20144

62431

Uitvoeringsnota 

Maatschappelijke 

Opvang 2016

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

JVDH 18-12-2014 17-09-2015

20143

37454

Evaluatie huisvesting en 

activering kwetsbare 

jongeren

Wethouder Snoek zegt toe, op verzoek van de heer Azannay 

(GroenLinks), volgend jaar een evaluatie Plan van aanpak 

'huisvesting en arbeidsmarktgericht activeren kwetsbare 

(zwerf)jongeren' aan de commissie te doen toekomen. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

MSN 04-09-2014 30-09-2015
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Jaarverslagen 2013 

Openbaar Onderwijs (3x: 

Spaarnesant, Dunamare, 

Zelfst. Gymnasia)

Bespreking collegebesluit in commissie in aanwezigheid van 

vertegenwoordigers.

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

MSN 18-12-2014 08-10-2015

20144

22781

17.7 Motie Vermindering 

administratieve 

lastendruk

Geeft het college de opdracht om:  in overleg met de betrokken te 

onderzoeken in hoeverre de administratieve lastendruk voor de 

hulpverleners in de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2016 kan 

worden verlaagd en daarover voor 1 juli 2015 aan de gemeenteraad 

verslag te doen. 

Moties Gemeenteraa

d

MSN 30-10-2014 31-10-2015

20144

60358

Jaarverslag Leerplein Jaarverslag Leerplicht en GR RMC ge\'efntegreerd Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

MSN 18-12-2014 05-11-2015

20144

60367

Begroting Leerplein Begroting Leerplicht en GR RMC ge\'efntegreerd Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

MSN 18-12-2014 05-11-2015

20144

60391

Evaluatie CJG coaches Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

MSN 18-12-2014 05-11-2015

20140

36389

evaluatie regionale 

bestuurlijke 

samenwerking 

werkgeversdienstverleni

ng, sociale zekerheid en 

arbeidsmarktbeleid

-432 - Wethouder Nieuwenburg zegt een evaluatie toe van de 

regionale bestuurlijke samenwerking werkgeversdienstverlening, 

sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid.  

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JL 16-01-2014 31-12-2015
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55390

Motie 15.5 De 8ste B is 

van Bakkie Doen

Verzoekt het college om:-360\'b7 Als input voor het convenant samen 

met de buurt een schouw op het gebied van veiligheid en leefbaarheid 

te organiseren; \'b7 Te onderzoeken of er in de buurt en bij de 

cli\'ebnten behoefte is aan 'buitenruimte' voor de voorziening en welke 

mogelijkheden daarvoor beschikbaar zijn; \'b7 Met HVO/Querido, 

bewoners, ondernemers en de cli\'ebnten de mogelijkheden te 

bespreken om te komen tot positieve uitwisseling (bijvoorbeeld 

'gewoon een kop koffie'). \'b7 Over het resultaat van bovenstaande te 

rapporteren ruim voor de opening van de nieuwe opvang. 

Moties Gemeenteraa

d

JVDH 27-11-2014

20144

55373

Motie 15.3 

Straatstatistiek

draagt het college op-360\'b7 de omvang van de doelgroep dak- en 

thuislozen en de bijbehorende problematiek vanaf de start met de 

24uurs-opvang in kaart te (laten) brengen en te blijven monitoren, \'b7 

de raad halfjaarlijks of waar nodig tussentijds hiervan op de hoogte te 

houden, teneinde het beleid af te kunnen stemmen op de benodigde 

voorzieningen voor deze doelgroep

Moties Gemeenteraa

d

JVDH 27-11-2014

20144

72763

Evaluatie beveliging 

Suwinet

Wethouder Langenacker zegt toe een jaarlijkse rapportage en 

evaluatie op te stellen inzake de beveiliging van het Suwinet. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

JL 04-12-2014
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