
Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

3374

31

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 Özogul, navraag te doen over de 

wijze van aanbesteding en dit terug te 

koppelen 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

Welzijn, 

gezondheid en 

zorg

JVD

H

04-09-

2014

29-01-

2015

29-01-

2015

2014

4727

67

Voortgang 

doelgroepenvervoer

Wethouder Van der Hoek zegt toe in januari 

een voortgangsbrief aan de commissie te 

doen toekomen.

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

02. Zorg en 

ondersteuning

JVD

H

04-12-

2014

29-01-

2015

29-01-

2015

2014

2375

47

Benchmarks sociale 

werkvoorziening en 

klanttevredenheidson

derzoek

Op verzoek van de AP ontvangt de 

commissie de benchmarks en het 

klanttevredenheidsonderzoek

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 19-06-

2014

31-01-

2015

31-01-

2015

2014

3376

01

Thuiszorg In afwezigheid van de portefeuillehouder 

zegt wethouder Snoek toe de vragen van 

mevrouw Ozogul (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. 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

Welzijn, 

gezondheid en 

zorg

JVD

H

04-09-

2014

16-03-

2015

16-03-

2015

2014

3375

83

Wachtlijsten bij 

peuterspeelzalen

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 bij 

peuterspeelzalen

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

Jeugd, onderwijs 

en sport

MSN 04-09-

2014

31-01-

2015

Het verzamelen van de 

gegevens van wachtlijsten 

heeft langer geduurd dan 

gepland.

19-03-

2015
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Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

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

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 17-04-

2014

31-03-

2015

In het eerste kwartaal wordt 

het minimabeleid geevalueerd 

de huiswerkbegeleiding wordt 

hierbij meegenomen. 

31-03-

2015

2015

0470

97

Evaringen Sociale 

wijkteam

 Wethouder Langenacker zegt toe de 

commissie via een brief te informeren over 

de ervaringen met het werken met sociale 

wijkteams in het afgelopen jaar. Het verzoek 

van haar is dit met de commissie  te 

bespreken. 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 29-01-

2015

02-04-

2015

02-04-

2015

2014

4332

19

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 Gemeenteraad 03. Werk en 

inkomen

JL 06-11-

2014

09-04-

2015

09-04-

2015

2015

0470

37

Afdoening toezegging 

verplicht energielabel 

speeltuinen

Wethouder Snoek zegt toe te laten uitzoeken 

of het energielabel voor speeltuinen al 

verplicht is. 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

02. Zorg en 

ondersteuning

MSN 29-01-

2015

28-02-

2015

09-04-

2015

2014

4727

68

Indeling 

dagbestedingsactivitei

ten

 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)  

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 04-12-

2014

16-04-

2015

16-04-

2015
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Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

4727

63

Evaluatie beveliging 

Suwinet

Wethouder Langenacker zegt toe een 

jaarlijkse rapportage en evaluatie op te 

stellen inzake de beveiliging van het 

Suwinet. 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 04-12-

2014

16-04-

2015

16-04-

2015

2015

0258

46

Innovatiebudget Wethouder Van der Hoek zegt toe voor 

maart de commissie te informeren over de 

criteria om aanspraak te kunnen doen op het 

innovatiebudget .  

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

02. Zorg en 

ondersteuning

JVD

H

15-01-

2015

26-03-

2015

Heeft relatie met BAZ 

2015/025763 Doelen en 

effectenmatrix.

16-04-

2015

2015

0257

63

Doelen- en 

effectenmatrix

Wethouder van der Hoek zegt toe  in april 

een ingevulde doelen- en effectenmatrix aan 

de commissie  te doen toekomen.

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

02. Zorg en 

ondersteuning

JVD

H

15-01-

2015

16-04-

2015

16-04-

2015

2015

0121

64

Toezegging nav 

intrekken motie De 

ware Kerstgedachte

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. 

Toezegginge

n

Gemeenteraad 02. Zorg en 

ondersteuning

JL 18-12-

2014

16-04-

2015

16-04-

2015
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Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

1949

19

Motie Beleidskader 

Regionaal Kompas 

2015-2020: 

aanscherping 

aanbestedingscriteria 

OGGZ-partners

College wordt verzocht:  omtrent de uitvraag 

voor 2015 richting potentiele 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 client staan in 

de aanpak voorop. Daar waar mogelijk wordt 

gestreefd naar sociale, educatieve en 

economische zelfredzaamheid van de client;  

-De regie ligt - waar mogelijk - bij de client 

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 client anderzijds.  -Er wordt integraal 

gewerkt. Partners verbinden wat er al is in 

het veld en versterken de samenhang en 

samenwerking met andere ketenpartners. 

Moties Gemeenteraad Welzijn, 

gezondheid en 

zorg

JVD

H

15-05-

2014

30-04-

2015

Uitvoering van deze motie 

wordt meegenomen in de 

Uitvoeringsnota Regionaal 

Kompas 2015. Deze 

Uitvoeringsnota gepland op 1-

4-2015.

30-04-

2015
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Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

2585

39

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. 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

Welzijn, 

gezondheid en 

zorg

JVD

H

05-06-

2014

30-04-

2015

De afdoening van deze BAZ 

wordt meegenomen in de 

Uitvoeringsnota Regionaal 

Kompas 2015. Deze 

Uitvoeringsnota gepland op 1-

4-2015

30-04-

2015

2015

0341

45

Toezegging n.a.v. 

Motie 15 Huisvesting 

vluchtelingen met een 

status

Draagt het college op:   Om uiterlijk op 1 mei 

a.s. met een plan van aanpak te komen om 

op korte termijn het huisvestingsprobleem 

voor deze groep op te lossen en zo mogelijk 

op langere termijn ook voor andere 

bijzondere doelgroepen, die nu op een 

woning wachten;   Hierin alle mogelijke 

oplossingen mee te nemen, waaronder ook 

buiten een sociale huurwoning, en zo nodig 

hierover in gesprek te gaan met de 

Rijksoverheid 

Toezegginge

n

Gemeenteraad 01. 

Maatschappelijk

e participatie

JL 22-01-

2015

07-05-

2015

07-05-

2015

2015

1412

26

Inrichting Toezicht 

Wmo

Jaaragenda Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappelijk

e participatie

JVD

H

13-05-

2015

13-05-

2015
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Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

3729

20

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; In het DB van Paswerk deze 

Haarlemse gevoeligheden naar voren te 

brengen.   

Moties Gemeenteraad 03. Werk en 

inkomen

JL 02-10-

2014

29-01-

2015

Wordt samen met 

2013536665 en een motie 

(2014372920) in 1 brief 

binnenkort afgedaan 

18-05-

2015

2014

2375

02

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 

agendapunte

n

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 19-06-

2014

28-08-

2014

Wordt samen met  

2013536665 en een motie 

(2014372920) binnenkort in 1 

brief afgedaan

25-05-

2015

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

Gemeenteraad 03. Werk en 

inkomen

JL 07-02-

2013

19-12-

2013

Wordt samen met  

2013536665 en een motie 

(2014372920) binnenkort in 1 

brief afgedaan 

25-05-

2015
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Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

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 Gemeenteraad Welzijn, 

gezondheid en 

zorg

JVD

H

14-11-

2013

31-01-

2015

In de 

gemeenteraadsvergadering 

d.d. 27-11-2014 is een nieuwe 

motie aangenomen; deze 

wordt tezamen met motie 

Basisvoorziening kwetsbare 

mensen afgedaan. Planning 

van de gecombineerde 

afdoeing is gesteld op 28-5-

2015.

28-05-

2015

2014

2626

03

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)

Toezegginge

n

Gemeenteraad Jeugd, onderwijs 

en sport

MSN 26-06-

2014

28-05-

2015

28-05-

2015

7



Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

4554

61

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 Gemeenteraad 02. Zorg en 

ondersteuning

JVD

H

27-11-

2014

28-05-

2015

28-05-

2015

2015

0470

21

Zelfredzaamheid 

speeltuinen

Wethouder Snoek zegt toe het gesprek aan 

te gaan met SRO en de speeltuinbesturen 

over het vergroten van de zelfwerkzaamheid 

binnen het kader van de lopende contracten. 

Dat kan dan waarschijnlijk pas met ingang 

van 2016 gerealiseerd worden, maar hij ziet 

het als zijn opdracht om daarover met een 

voorstel te komen. 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

02. Zorg en 

ondersteuning

MSN 29-01-

2015

28-05-

2015

28-05-

2015

2014

4436

89

Evaluatie 

lotingssysteem

De commissie wordt geÏnformeerd over de 

evaluatie van het nieuwe lotingssysteem 

scholen

Toezegginge

n

Gemeenteraad 01. 

Maatschappelijk

e participatie

MSN 06-11-

2014

18-06-

2015

18-06-

2015

8



Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

3375

04

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. 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

Jeugd, onderwijs 

en sport

MSN 04-09-

2014

31-03-

2015

Gesprekken met de 

schoolbesturen worden 

gevoerd.

Binnenkort worden deze 

gesprekken middels een 

bestuurlijk overleg 

geformaliseerd.

30-06-

2015

2014

3374

54

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. 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

Welzijn, 

gezondheid en 

zorg

MSN 04-09-

2014

30-09-

2015

30-09-

2015

2015

1300

96

Wachtlijsten Kontext 

Veilig Thuis

Wethouder Van der Hoek zegt toe over een 

half  jaar de commissie te informeren over de 

wachtlijsten bij Kontext inzake Veilig Thuis.

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappelijk

e participatie

JVD

H

26-03-

2015

30-09-

2015

30-09-

2015

2014

3286

84

Chronisch zieken Wethouder Langenacker zegt toe, op 

verzoek van mevrouw \'d6zogul, voor 2016 

de voorzieningen voor chronisch zieken goed 

in beeld te brengen en het beleid daarop af 

te stemmen. 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 28-08-

2014

08-10-

2015

wordt betrokken bij het 

minimabeleid 2016

08-10-

2015

2015

0464

97

Plan van aanpak 

integratie veilig thuis

Wethouder Snoek zegt toe in het najaar de 

commissie te informeren over het plan van 

aanpak integratie crisisdiensten in het kader 

van veilig thuis. 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

02. Zorg en 

ondersteuning

MSN 29-01-

2015

08-10-

2015

08-10-

2015

9



Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

4553

90

Motie 15.5 De 8ste B 

is van Bakkie Doen

Verzoekt het college om:-Als input voor het 

convenant samen met de buurt een schouw 

op het gebied van veiligheid en leefbaarheid 

te organiseren;  Te onderzoeken of er in de 

buurt en bij de cliënten behoefte is aan 

'buitenruimte' voor de voorziening en welke 

mogelijkheden daarvoor beschikbaar zijn; 

Met HVO/Querido, bewoners, ondernemers 

en de cli\'ebnten de mogelijkheden te 

bespreken om te komen tot positieve 

uitwisseling (bijvoorbeeld 'gewoon een kop 

koffie'). Over het resultaat van bovenstaande 

te rapporteren ruim voor de opening van de 

nieuwe opvang. 

Moties Gemeenteraad 02. Zorg en 

ondersteuning

JVD

H

27-11-

2014

19-10-

2015

19-10-

2015

2014

4553

73

Motie 15.3 

Straatstatistiek

draagt het college op 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, 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 Gemeenteraad 02. Zorg en 

ondersteuning

JVD

H

27-11-

2014

19-10-

2015

19-10-

2015

2014

0363

89

evaluatie regionale 

bestuurlijke 

samenwerking 

werkgeversdienstverle

ning, sociale 

zekerheid en 

arbeidsmarktbeleid

-432 - Wethouder Nieuwenburg zegt een 

evaluatie toe van de regionale bestuurlijke 

samenwerking werkgeversdienstverlening, 

sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid.  

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 16-01-

2014

31-12-

2015

31-12-

2015

10



Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2015

1347

09

Jaarlijkse ontmoeting 

met schoolbesturen 

2016

Jaaragenda Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappelijk

e participatie

MSN 01-04-

2015

06-04-

2016

06-04-

2016

2015

0158

79

Opvangplaatsen 

vrouwenopvang

Wethouder van der Hoek zegt toe de 

commissie op korte termijn te informeren 

over de stand van zaken opvangplaatsen 

vrouwenopvang.

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JVD

H

08-01-

2015

2015

0104

08

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 Gemeenteraad 03. Werk en 

inkomen

JL 18-12-

2014

2015

0324

53

Motie 9 Gelijke 

monniken, gelijke 

kappen

VVD, CDA, AP, OPH, 

CU, SP en GLH

Overwegende dat -360\'b7 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 Gemeenteraad 01. 

Maatschappelijk

e participatie

JVD

H

22-01-

2015

11



Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2015

0324

42

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 cli\'ebnt een individueel 

hulpplan is opgesteld het aantal uren voor de 

cli\'ebnt te handhaven op het niveau van 

2014; 

Moties Gemeenteraad 01. 

Maatschappelijk

e participatie

JVD

H

22-01-

2015

2015

1195

85

De functie van de 

ambtelijk 

toezichthouder voor 

de Wmo

Jaaragenda Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappelijk

e participatie

JL 19-03-

2015

2015

1368

17

Motie 11.3 Gelijke 

behandeling in de 

sport

Motie 11.3 verzoekt het college om de 

doelstelling voor deze periode bij te stellen 

naar 198 sportverenigingen (90%)  die de 

verklaring in 2019 ondertekend moeten 

hebben; een belonings-/sanctiesysteem te 

ontwikkelen dat verenigingen stimuleert te 

ondertekenen en een actieve bijdrage te 

leveren om het doel 'gelijke behandeling in 

de sport'te behalen

Moties Gemeenteraad 01. 

Maatschappelijk

e participatie

MSN 02-04-

2015

2015

1367

79

Motie 11.2 Haarlemse 

Honkbalweek

De motie verzoek het college om aan de 

gemeentelijke subsidie aan de Haarlemse 

Honkbalweek een voorwaarde te koppelen 

dat het zelf meebrengen van consumpties 

veilig stelt.

Moties Gemeenteraad 01. 

Maatschappelijk

e participatie

MSN 02-04-

2015

12



Actielijst

commissie Samenleving

t.b.v. vergadering 16 april 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorgaa

n

programma pfh 

code

ontstaan

sdatum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2015

1368

76

Motie 12.5 Bezwaar 

maken is een recht

Motie 12.5 draagt het college op een 

schriftelijke beslissing te nemen over de aan 

de invwoner van Haarlem te verstrekken 

maatwerkvoorziening "Huishoudelijke 

Ondersteunig", waartegen bezwaar kan 

worden gemaakt. 

Moties Gemeenteraad 02. Zorg en 

ondersteuning

JVD

H

02-04-

2015

2015

0712

78

Herijking 

jongerenwerk

Door de wethouder via brief aan de 

commissie toegezegd

Jaaragenda Commissie 

samenleving

02. Zorg en 

ondersteuning

MSN 12-02-

2015

2015

0734

29

Juridische sessie Wethouder van der Hoek zegt toe een sessie 

te beleggen met juridische ambtenaren en 

belangstellende commissieleden over de 

juridische (on)mogelijkheden om de politieke 

wens voor de voortzetting van bestaande 

hulprelaties juridisch goed vast te leggen. 

Misschien kan er een ander manier 

gevonden worden om dat goed te 

organiseren. 

Toezegginge

n

Commissie 

samenleving

02. Zorg en 

ondersteuning

JVD

H

19-02-

2015

13


