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2014

4221

68

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.   

Afgedaan met 2015-46290 inrichting 

meldpunt sociaal domein 

Moties Gemeenteraa

d

02. Zorg en 

ondersteuning

JL 30-10-2014 08-01-2015 08-01-2015

1
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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.  

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

Welzijn, 

gezondheid 

en zorg

JVD

H

15-05-2014 30-04-2015 30-04-2015

2
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2014

4295

03

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

03. Werk en 

inkomen

JL 06-11-2014 08-01-2015 13-05-2015

2015

0470

83

raadsvoorstel inzet re-

integratiemiddelen

Wethouder Langenacker geeft aan 

dat ambtelijk een raadsvoorstel 

wordt voorbereid inzake de inzet van 

re-integratiemiddelen voor de 

verschillende groepen . Dit wordt in 

de vorm van een businesscase aan 

de raad gepresenteerd zodat er door 

de raad keuzes kunnen worden 

gemaakt. Daarin wordt ook vermeld 

wat de benodigde personele inzet is.

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 29-01-2015 13-05-2015 Deze toezegging wordt 

middels het 

Uitvoeringsprogramma 

Participatiewet juni 2015 - 

juni 2016 afgedaan. Deze 

staat op donderdag 28 mei 

in de commissie 

samenleving geagendeerd. 

Op basis van dit 

uitvoeringsprogramma 

worden in een latere fase 

keuzes aan de Raad 

voorgelegd wat betreft re-

integratiemiddelen en -

instrumenten.

28-05-2015

3
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2014

4553

83

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

02. Zorg en 

ondersteuning

JVD

H

27-11-2014 28-05-2015 28-05-2015

2015

0608

92

Re-integratiebeleid Inzet van re-integratiemiddelen over 

de verschillende doelgroepen met 

vermelding van de benodigde 

personele inzet. Dit wordt in de vorm 

van een businesscase voorgelegd 

zodat er door de raad keuzes 

kunnen worden gemaakt.

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 29-01-2015 13-05-2015 De resultaten van de pilots 

uit het 

Uitvoeringsprogramma 

Participatiewet juni 2015 - 

juni 2016 worden in 2016 als 

input gebruikt voor het 

nieuwe re-integratiebeleid. 

Het Uitvoeringsprogramma 

staat op donderdag 28 mei 

in de commissie 

samenleving geagendeerd. 

Op basis van dit 

uitvoeringsprogramma 

worden in een latere fase 

keuzes aan de Raad 

voorgelegd wat betreft re-

integratiemiddelen en -

instrumenten.

28-05-2015

2014

4578

46

Begroting Paswerk Collegebesluit + zienswijze raad Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

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

4
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2014

4586

54

Klanttevredenheidso

nderzoek WWb

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

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

2014

4586

62

Beleidsregels 

participatiewet

Kostendelersnorm, 

loonwaardemeting, 

loonkostensubsidie, etc.

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

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

2014

4741

86

Strategische plan 

Paswerk

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 18-12-2014 19-03-2015 Er komt een eerste 

bespreking met de raad 

hierover op 22 april, tijdens 

een werkbezoek aan 

Paswerk. Half mei hoop ik 

het plan te kunnen 

toezenden. 

Wordt op dit moment in DB 

Paswerk besproken. Gaat 

hierna via college naar 

commissie.

18-06-2015

2014

4578

42

Jaarrekening 

Paswerk

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

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

2014

4554

08

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

02. Zorg en 

ondersteuning

JVD

H

27-11-2014 28-05-2015 In overleg met griffie is 

afgesproken de planning 

aan te passen naar 18 juni 

2015 in commissie 

Samenleving.

18-06-2015

5
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2014

4507

45

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

01. 

Maatschappeli

jke participatie

MSN 18-12-2014 09-04-2015 Begrotingen zijn nu binnen 

en worden verwerkt. Na 

gesprek met de 

schoolbesturen kan het 

collegebesluit worden 

voorbereid. Dit vraagt meer 

tijd dan gepland.

18-06-2015

2014

4727

66

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

02. Zorg en 

ondersteuning

JVS 04-12-2014 18-06-2015 18-06-2015

2014

4506

59

Strategisch 

Huisvestingsplan 

Onderwijs

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappeli

jke participatie

MSN 18-12-2014 09-04-2015 Op dit moment wordt 

afweging gemaakt het SHO 

met de kadernota mee te 

nemen of afzonderlijk ter 

besluitvorming.

7/4/2015 SHO wordt 

behandeld gezamenlijk met 

de Kadernota.

CS/BMO: Op het moment 

dat de Kadernota in de raad 

wordt behandeld wordt deze 

toezegging ook afgedaan.

25-06-2015

2014

3374

43

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

Welzijn, 

gezondheid 

en zorg

JVD

H

04-09-2014 27-08-2015 27-08-2015

6
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2014

4294

91

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

03. Werk en 

inkomen

JL 06-11-2014 09-04-2015 De (eerste) bijeenkomst met 

een delegatie van 

ondertekenaars van de 

motie vindt plaats op 26 mei 

2015.

27-08-2015

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 Gemeenteraa

d

Jeugd, 

onderwijs en 

sport

MSN 13-03-2014 19-03-2015 Er is advies ingewonnen bij 

externe partij. Een 

afrondend gesprek met 

Dunamare over dit advies 

heeft wegens 

omstandigheden nog niet 

plaats gevonden.

Planning wordt  3 september 

2015.'

03-09-2015

2014

4741

47

Lokaal Sociaal 

Akkoord

Voortgangsinformatie, komt ieder 

kwartaal

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 18-12-2014 19-03-2015 In het derde kwartaal wordt 

de cie geïnformeerd over de 

stand van zaken LSA, na 

afloop van het tweede 

kwartaal.

17-09-2015

7
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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. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

Welzijn, 

gezondheid 

en zorg

MSN 04-09-2014 30-09-2015 30-09-2015

2015

0608

84

Strategisch 

bedrijfsplan SoZaWe

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 12-02-2015 01-10-2015 01-10-2015

2014

4741

53

Minimabeleid Nieuw beleid en bestedingsvoorstel 

mede op basis van een evaluatie

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

03. Werk en 

inkomen

JL 18-12-2014 18-06-2015 Deze BAZ wordt in drie 

tranches afgehandeld. Het 

betreffen drie verschillende 

onderdelen (het 

evaluatierapport 

minimabeleid 2012-2014, 

het bestedingsvoorstel 

minimagelden en het nieuwe 

minimabeleid). Het 

evaluatierapport is het 

eerste document dat naar de 

raadscommissie wordt 

verzonden. Dit wordt in mei 

2015 afgehandeld. Het 

bestedingsvoorstel wordt in 

juni naar de raadscommissie 

gestuurd. Het nieuwe beleid 

volgt in het najaar.

08-10-2015

8
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2014

4227

81

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

02. Zorg en 

ondersteuning

MSN 30-10-2014 31-10-2015 31-10-2015

2014

4603

91

Evaluatie CJG 

coaches

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

02. Zorg en 

ondersteuning

MSN 18-12-2014 05-11-2015 05-11-2015

2014

4603

58

Jaarverslag 

Leerplein 2014/2015

Jaarverslag Leerplicht en GR RMC 

ge\'efntegreerd

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappeli

jke participatie

MSN 18-12-2014 05-11-2015 05-11-2015

2014

4603

67

Begroting Leerplein Begroting Leerplicht en GR RMC 

ge\'efntegreerd

Jaaragend

a

Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappeli

jke participatie

MSN 18-12-2014 05-11-2015 De bedragen van de 

betreffende rijksregelingen 

zijn nog niet bekend in het 

najaar 2015.

Dit is van belang voor de 

exacte begroting 2016. De 

concept begroting  is reeds 

geleverd.

31-03-2016

2015

1295

41

Evaluatie Agenda 

voor de Sport

Wethouder Snoek zegt toe over 2 

jaar een evaluatie uit te voeren naar 

de Agenda voor de Sport waarin ook 

wordt meegenomen de stand van 

zaken ondertekening van de 

verklaring gelijke behandeling van 

LHBT's. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappeli

jke participatie

MSN 26-03-2015 30-03-2017 30-03-2017

9
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2015

0608

79

transformatie sociaal 

domein

Jaaragend

a

Gemeenteraa

d

02. Zorg en 

ondersteuning

JVD

H

12-02-2015 Er komt geen nieuw Wmo-

beleidsplan, het Wmo-

beleidsplan van de 

gemeente haarlem bestaat 

uit de verschillende 

beleidskaders die door de 

raad in 2014 zijn 

vastgesteld.

2015

1002

22

Jaarlijkse 

stappenplan 

onderwijs

Wethouder Snoek zegt toe de 

suggesties van de commissie te 

verwerken in het jaarlijkse 

stappenplan dat aan het einde van 

het jaar in de commissie komt. Dan 

kan men beoordelen of er voldoende 

is gereageerd op de suggesties. 

Toezeggin

gen

Commissie 

samenleving

02. Zorg en 

ondersteuning

MSN 05-03-2015

10


