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zaak

num
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onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan
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code

ontsta
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um
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onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

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
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um
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onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2014

3376

01

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. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

Welzijn, 

gezondheid en

zorg

JVDH 16-03-

2015

16-03-

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 Gemeenteraa

d

03. Werk en

inkomen

JL 09-04-

2015

Afhandeling van deze motie

loopt via een

wethoudersbrief van de

portefeuillehouder.

09-04-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

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 08-01-

2015

13-05-

2015

2015

1605

86

Reactie op brief

participatieraad inzake

stand van zaken m.b.t.

de organisatie van het

toekomstig Wm0-vervoer

en het

doelgroepenvervoer

Op verzoek van de Christenunie (de heer

Visser) wordt het college gevraagd om

een reactie op de brief van de

participatieraad (2015/130670).

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappelijk

e participatie

JL 17-06-

2015

17-06-

2015

2014

4586

54

Klanttevredenheidsonder

zoek WWb

Jaaragenda 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.

Jaaragenda Commissie 

samenleving

03. Werk en

inkomen

JL 18-12-

2014

18-06-

2015

18-06-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg
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code

ontsta
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e 

planni

ng

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

2.2 Opvang en

beschermd 

wonen

JVDH 15-05-

2014

30-04-

2015

Planning is aangepast

omdat de commissie de

reactie van het college op

het initiatief iGO wilde

bespreken voordat de nota

besproken wordt.

02-07-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um
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onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

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 Gemeenteraa

d

2.2 Opvang en

beschermd 

wonen

JVDH 14-11-

2013

31-01-

2015

Planning is aangepast

omdat de commissie de

reactie van het college op

het initiatief iGO wilde

bespreken voordat de nota

besproken wordt.

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. 

In overleg met de griffie is

afgesproken dat de

behandeling in commissie

Samenleving wordt gepland

op 18 juni 2015.

02-07-

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.

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 04-09-

2014

27-08-

2015

27-08-

2015
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zaak

num

mer
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nning
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planni
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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)

Toezegging

en

Gemeenteraa

d

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

MSN 26-06-

2014

28-05-

2015

'Medezeggenschap is onder

het kopje

Ouderbetrokkenheid op

school in de Lokale

Educatieve Agenda 2015-

2019 opgenomen en wordt

besproken in het kader van

het versterken van het

educatief partnerschap

tussen ouders en school'.

De commissie Samenleving

heeft de LEA ter informatie

ontvangen. De LEA wordt

op 27 augustus 2015 in de

commissie geagendeerd.

27-08-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg
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2015

2021

97

Motie 10.9 PGB ALARM!

Van Rijn schiet niet op,

dus schiet het voor

Overwegende dat \'b7De gemeente

weliswaar niet verantwoordelijk is voor de

betaling, maar wel voor de continu\'efteit

van PGB-zorg in de gemeente-

284\'b7Het voorschieten van PGB-geld

enkel incidenteel geringe kosten met zich

meebrengt in de vorm van ambtelijke

inzet Verzoekt het college op-284\'b7

Zorgverleners die nog steeds wachten op

betaling van een PGB, tegemoet te

komen door betalingen voor te schieten,

en deze bijvoorbeeld te dekken uit de

reserve sociaal domein  

Moties Gemeenteraa

d

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 21-05-

2015

30-06-

2015

Interne afstemming 27-08-

2015
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zaak

num

mer
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aan

programma pfh 

code

ontsta
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um
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kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

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

3.2 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

2015

2148

24

Proef vluchtelingen

volgen studie

Mevrouw Dekker (D66) wijst op een

proef in Amsterdam met het UAF om

vluchtelingen met behoud van uitkering

een studie te laten volgen om hun

afstand tot de arbeidsmarkt te

overbruggen. Wethouder Langenacker

zegt toe naar die proef te laten kijken om

te bezien of daar in Haarlem iets mee te

doen valt. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 18-06-

2015

in afwachting van informatie

van UAF

27-08-

2015
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zaak

num

mer
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aan

programma pfh 

code

ontsta
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um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

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.

Toezegging afgedaan middels document

2015 276965 gekoppeld aan

2014/372920

Termijn 

agendapunt

en

Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 19-06-

2014

28-08-

2014

De toezegging wordt

meegenomen in een

gecombineerde 

wethoudersbrief.

27-08-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um
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onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2014

4507

45

Begrotingen 2015

Openbaar onderwijs (3x:

Spaarnesant, Dunamare,

Zelfst. Gymnasia)

Bespreking collegebesluit in commissie

in aanwezigheid van vertegenwoordigers

van de 3 schoolbesturen.

Jaaragenda Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappelijk

e participatie

MSN 18-12-

2014

09-04-

2015

Begrotingen zijn nu binnen

en worden verwerkt. Na

gesprek met de

schoolbesturen kunnen de

raadsbesluitent worden

voorbereid. Dit vraagt meer

tijd dan gepland. Op 26 mei

2015 zijn de raadsbesluiten

over de

(meerjaren)begrotngen 

2015 van Spaarnesant,

Dunamare en OSZG door

het college vastgesteld.

Deze raadsbesluiten zijn op

17 juni 2015 in de

commissie Samenleving

besproken en worden op de

eerstvolgende 

raadsvergadering als

hamerstuk vastgesteld.

Dunamare komt op 10-09-

2015 in de Raad.

10-09-

2015

2014

4741

47

Lokaal Sociaal Akkoord Voortgangsinformatie, komt ieder

kwartaal

Jaaragenda 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
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

2000

13

Jongeren die zich

hebben uitgeschreven uit

de gemeentelijke

administratie.

Bij de behandeling van het agendapunt

'Discussienota uitgangspunten

maatschappelijke opvang' vraagt het

CDA om een onderzoek naar de

Haarlemse situatie met betrekking tot

jongeren die zich hebben uitgeschreven

uit de gemeentelijke administratie. Het

CDA verwijst hierbij naar een onderzoek

uit Amsterdam en stelt dat het Haarlemse

Streetcornerwerk de situatie herkent.

Wethouder van der Hoek neemt dit met

wethouder Snoek op en zegt namens

wethouder Snoek een schriftelijke reactie

toe of een dergelijk onderzoek in

Haarlem wenselijk is. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbeschermi

ng en

jeugdreclasserin

g

MSN 13-05-

2015

03-09-

2015

Het onderzoek en het

betrekken van derden

vergde meer tijd dan vooraf

ingeschat. Staat op de

agenda van Cie.

Samenleving van 17

september.

17-09-

2015

2015

0608

79

transformatie sociaal

domein

Jaaragenda Gemeenteraa

d

02. Zorg en

ondersteuning

JVDH 12-02-

2015

30-06-

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.

17-09-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

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. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

Welzijn, 

gezondheid en

zorg

MSN 30-09-

2015

24-09-

2015

2014

4727

63

Evaluatie beveliging

Suwinet

Wethouder Langenacker zegt toe een

jaarlijkse rapportage en evaluatie op te

stellen inzake de beveiliging van het

Suwinet.  Zie afdoening 2015/225286 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

03. Werk en

inkomen

JL 16-04-

2015

Op 24 september staat deze

op de agenda van de cie

samenleving geagendeerd

na eerdere afspraken over

de verschuiving van de

planning.

24-09-

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 Toezegging

afgedaan middels document 2015

276965 gekoppeld aan 2014/372920

Toezegging

en

Gemeenteraa

d

3.1 Werk JL 07-02-

2013

19-12-

2013

De toezegging wordt

meegenomen in een

gecombineerde 

wethoudersbrief waarmee

ook andere toezeggingen

t.a.v. Paswerk worden

afgedaan.

Deze brief staat op 24

september op de agenda

van de commissie

Samenleving.

24-09-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

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;

\'B7{\*\'B7-150 In het DB van Paswerk

deze Haarlemse gevoeligheden naar

voren te brengen.   

Moties Gemeenteraa

d

03. Werk en

inkomen

JL 29-01-

2015

Agendering in de Cie staat

gepland op 24 september

2015.

24-09-

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.

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JVDH 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. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 28-08-

2014

08-10-

2015

wordt betrokken bij het

minimabeleid 2016

08-10-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

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. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbeschermi

ng en

jeugdreclasserin

g

MSN 29-01-

2015

08-10-

2015

08-10-

2015

2014

4741

53

Armoedebeleid Nieuw beleid en bestedingsvoorstel

mede op basis van een evaluatie

Jaaragenda Commissie 

samenleving

3.3 Minima 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
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Actielijst commissie Samenleving

tbv vergadering 24 september 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

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

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

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 8 oktober

2015.'

08-10-

2015

2015

2147

66

Afwikkeling kredieten en

overschrijdingen 

schoolgebouwen

Wethouder Snoek deelt mee dat er na

de zomer een brief van zijn hand komt

over de afwikkeling van kredieten en

overschrijdingen voor schoolgebouwen.

Hij kondigt nu al aan dat bij twee scholen

overschrijdingen gemeld hebben en dat

er nog onderhandelingen gaande zijn

over de vraag in hoeverre die onder de

zorgplicht vallen.   

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 28-05-

2015

02-07-

2015

Nog niet alle informatie is

beschikbaar. Ook worden

op een aantal onderdelen

nog gesprekken gevoerd

met de schoolbesturen.

08-10-

2015
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Actielijst commissie Samenleving

tbv vergadering 24 september 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2014

4436

89

Evaluatie lotingssysteem De commissie wordt ge\'efnformeerd

over de evaluatie van het nieuwe

lotingssysteem scholen

Toezegging

en

Gemeenteraa

d

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 06-11-

2014

18-06-

2015

Op 17 juni bespreken de

schoolbesturen VO, de

uitvoering van de regeling

aanmelding en inschrijving

waarna het verslag

beschikbaar is voor College

en Raad. Bespreking in de

Commissie 17 september is

mogelijk. Afronding

evaluatie is in augustus.

Bespreking in Cie.

vergadering op 8 oktober

2015.

08-10-

2015

2015

0470

21

Zelfwerkzaamheid 

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. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

02. Zorg en

ondersteuning

MSN 28-05-

2015

Gesprekken met SRO over

andere organisatie mbt

zelfstandige speeltuinen zijn

nog gaande.

15-10-

2015

2015

2148

49

privacy jeugdzorg Wethouder Snoek zegt desgevraagd toe

de commissie op de hoogte te houden

van de ontwikkelingen rond de privacy

kwestie.  

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbeschermi

ng en

jeugdreclasserin

g

MSN 28-05-

2015

15-10-

2015

15-10-

2015

16



Actielijst commissie Samenleving

tbv vergadering 24 september 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

2310

94

Initiatiefvoorstel Pilot

Vermindering 

administratieve 

lastendruk 

vrijgevestigden

Op 30 oktober 2014 heeft de raad de

motie Vermindering administratieve

lastendruk aangenomen. In deze motie

werd het college de opdracht gegeven

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". 

Initiatief 

voorstellen

Gemeenteraa

d

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

MSN 11-06-

2015

15-10-

2015

15-10-

2015

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

15-10-

2015
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Actielijst commissie Samenleving

tbv vergadering 24 september 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2014

4553

90

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

2.2 Opvang en

beschermd 

wonen

JVDH 27-11-

2014

19-10-

2015

19-10-

2015
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Actielijst commissie Samenleving

tbv vergadering 24 september 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

2681

83

Motie 24 Bestrijdt de

eenzaamheid

constaterende dat, draagt het College op,

-met een voorstel te komen dat de

problematiek Eenzaamheid voortvarend

adresseert op basis van de huidige stand

van de wetenschap op dit terrein, - de

kosten de dekken ten laste van de

middelen die nu worden uitgegeven aan

BUUV, dan wel de reserve sociaal

domein, -de Raad voor de aanstaande

begrotingsbehandeling van 2016 te

informeren over welke keuzes het

College in deze gemaakt heeft Motie

wordt aangepast -/- 2 e  bolletjes 

Moties Gemeenteraa

d

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 25-06-

2015

03-11-

2015

03-11-

2015

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. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

Jeugd, onderwijs

en sport

MSN 31-03-

2015

Gesprekken met de

schoolbesturen worden

gevoerd.

Binnenkort worden deze

gesprekken middels een

bestuurlijk overleg

geformaliseerd.

05-11-

2015

2014

4603

91

Evaluatie CJG coaches Jaaragenda Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

MSN 18-12-

2014

05-11-

2015

05-11-

2015
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tbv vergadering 24 september 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

2143

14

Badmintonpad -

Duinwijkhal

Vaststellen DO hal Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 21-05-

2015

27-08-

2015

De datum van behandeling

kan pas plaatsvinden als het

Definitief Ontwerp is

afgerond en door alle

partijen akkoord is

bevonden. Het ontwerp-

proces is als gevolg van

intensieve participatie met

de eindgebruiker en andere

actoren uitgebreider en

daardoor langer geworden.

05-11-

2015

2014

4603

58

Jaarverslag Leerplein

2014/2015

Jaarverslag Leerplicht en GR RMC

ge\'efntegreerd

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 18-12-

2014

05-11-

2015

05-11-

2015

2015

1308

00

Initiatiefvoorstel Een

nieuwe focus op het

Haarlemse Homobeleid

Initiatief 

voorstellen

Gemeenteraa

d

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 19-11-

2015

Oorspronkelijke planning

was op een reservedatum

van de raadscommissie.

03-12-

2015

2014

4590

68

Klanttevredenheidsonder

zoek WMO

Klanttevredenheidsonderzoek Jaaragenda Commissie 

samenleving

02. Zorg en

ondersteuning

JVDH 18-12-

2014

17-09-

2015

zie tussenbericht d.d. 7-9-

2915

03-12-

2015
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Actielijst commissie Samenleving

tbv vergadering 24 september 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

1666

41

Motie 11.1 Een nieuwe

Focus op het Haarlemse

Homobeleid

Verzoekt het college om:-360\'b7 Op

basis van het initiatiefvoorstel Een

Nieuwe Focus op het Haarlemse

Homobeleid van D66, VVD, SP en GL in

gesprek te gaan met de bestaande

partijen in de stad en met 1 of 2 partijen

buiten de stad om intensivering van het

homobeleid op de voorgestelde

doelgroep concreet vorm te geven; \'b7

Daarin expliciet vanaf het begin

vertegenwoordigers van de doelgroep

zelf te betrekken; \'b7 Met een plan van

aanpak te komen, ingaande op 1 januari

2016; \'b7 Het budget - conform het

initiatiefvoorstel - daarvoor in elk geval in

2016 te zoeken bij de

diversiteitsmiddelen en voor 2017 de

dekking van het plan opnieuw te

bespreken in de commissie

Samenleving.  

Moties Gemeenteraa

d

1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JVDH 23-04-

2015

03-12-

2015

03-12-

2015
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tbv vergadering 24 september 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

2313

46

Motie 15.1

Vaktherapeuten, tussen

Wal en Schip

Motie Het mogelijk te maken dat ieder

kind de zorg kan krijgen die hij/zij nodig

heeft door alsnog de niet verzekerde

vaktherapie voor houders van de

Haarlempas tot 1 januari 2016 vanuit de

bestaande Jeugdzorg budgetten te

financieren na verwijzing door het CJG;

Hierdoor vaktherapie beschikbaar te

stellen voor kinderen van ouders die dit

niet zelfstandig kunnen bekostigen;

Mede op grond van de aldus opgedane

ervaringen te onderzoeken of het zinvol

is om vanaf 1 januari 2016 vaktherapie

vanuit de gemeente te financieren door

een contract aan te gaan met

Vaktherapeuten en de commissie hiervan

op de hoogte te stellen. 

Moties Gemeenteraa

d

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

MSN 11-06-

2015

03-12-

2015

03-12-

2015

2015

0608

84

Strategisch bedrijfsplan

SoZaWe

Jaaragenda Commissie 

samenleving

03. Werk en

inkomen

JL 12-02-

2015

01-10-

2015

zie tussenbericht d.d. 18

augustus 2015

03-12-

2015

2014

0363

89

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.  

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

3.2 Inkomen JL 16-01-

2014

31-12-

2015

31-12-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

2682

89

Motie 33 University

College Haarlem

Draagt het college op om: een

onderzoek uit te voeren naar de

mogelijkheden voor universitair onderwijs

in Haarlem hierbij (bijvoorbeeld door een

prijsvraag) de interesse van betrokken

partijen te peilen voor de kadernota

2016 de resultaten hiervan te

presenteren aan de raad. 

Moties Gemeenteraa

d

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 25-06-

2015

25-02-

2016

25-02-

2016

2015

2720

70

Motie 43 Piramide

Boerhaave verdient

renovatie

Draagt het college op om: Bij de

uitwerking van het investeringsplan te

zoeken naar mogelijkheden om een

substanti\'eble aanpassing van de

Piramide Boerhaave al in 2016 te

realiseren, met inbegrip van de

financi\'eble dekking door Stichting

Spaarnesant; Over de uitwerking en

aanpassing met Stichting Spaarnesant in

overleg te treden 

Moties Gemeenteraa

d

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 25-06-

2015

25-02-

2016

25-02-

2016

2014

4603

67

Begroting Leerplein Begroting Leerplicht en GR RMC

ge\'efntegreerd

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

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
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

1592

79

Jaarlijkse ontmoeting cie

Samenleving met

schoolbesturen

Jaaragenda Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

01-04-

2015

20-04-

2016

20-04-

2016

2015

2682

32

Motie 32 Een Haarlemse

Internationale School

Draagt het college op om: een

onderzoek uit te voeren naar de

mogelijkheden voor internationaal

onderwijs in Haarlem, waarbij dit

onderwijs geen capaciteit in mag nemen

van de reguliere scholen; hierbij

(bijvoorbeeld door een prijsvraag) de

interesse van betrokken partijen te

peilen; voor de kadernota 2016 de

resultaten hiervan te presenteren aan de

raad. 

Moties Gemeenteraa

d

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 25-06-

2015

25-08-

2016

25-08-

2016

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. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

MSN 05-03-

2015

10-11-

2016

10-11-

2016
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

2726

01

Motie 15.2 De S van

Strategisch en van

Scenario

Verzoekt het college om:-360 1. Een

scenariostudie* te starten naar de

ontwikkeling van het aantal

(basisschool)leerlingen in Haarlem 2. Op

basis van verschillende scenario's de

opties te verkennen voor de

capaciteitsontwikkeling van het primair

en voortgezet onderwijs op langere

termijn. De uitkomsten hiervan mee te

nemen bij de eerstkomende actualisatie

van het Strategisch Huisvestingsplan

Onderwijs 

Moties Gemeenteraa

d

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 02-07-

2015

24-11-

2016

24-11-

2016

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 Gemeenteraa

d

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 02-04-

2015

28-05-

2015

Over 2 jaar wordt een

evaluatie uitgevoerd naar

het sportbeleid waarin ook

de stand van zaken

ondertekening van de

verklaring gelijke

behandeling van LHBT’s

wordt meegenomen.

30-03-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

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. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 26-03-

2015

30-03-

2017

30-03-

2017

2015

2258

58

Evaluatie strategisch

plan

Wethouder Langenacjer neemt het

voorstel over om in 2017 met elkaar de

stand van zaken te bespreken aan de

hand van een tussenevaluatie van het

Strategisch Plan. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 04-06-

2015

30-06-

2017

30-06-

2017
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

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 Gemeenteraa

d

01. 

Maatschappelijk

e participatie

JVDH

2015

3590

77

Asbestonderzoek 

stadhuis

Wethouder Van der Hoek zegt toe

navraag te doen of er in het stadhuis

asbestonderzoek plaatsvindt. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 03-09-

2015

2015

2252

86

Reactie college op

onderzoek Veilig gebruik

Suwinet

De commissie vraagt de wethouder om

een reactie op het onderzoek Veilig

gebruik Suwinet 2014; definitief verslag

van bevindingen.

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 04-06-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

1469

20

Afschrift brief aan

cliënten en uitleg tweede

tranche

Tijdens de mededelingen zegt wethouder

Van der Hoek toe de commissie een

afschrift van de brief aan cli\'ebnten te

sturen inzake de beschikking en

daarnaast een schriftelijke uitleg te geven 

over hoe het proces van de tweede

tranche is verlopen. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappelijk

e participatie

JVDH 09-04-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

2466

98

Initiatiefvoorstel 

Signaleerpunt Sociaal

Domein

Hhet instellen van het "SignaLeerpunt

Sociaal Domein", waarbij de volgende

uitgangspunten worden gehanteerd: 1.

Onafhankelijk en zelfstandig: in opdracht

van de raad via de commissie

samenleving 2. Als werkwijze voor het

meldpunt te hanteren: Luisteren,

Oplossen, Leren \'81\'9b Door door te

verwijzen waar dat kan \'81\'9b Door

waar nodig meldingen op te pakken en

op te lossen \'81\'9b Door te signaleren

waar zaken fout lopen \'81\'9b Door

zelfstandig onderzoek te verrichten

\'81\'9b Door gevraagd en ongevraagd te

adviseren over verbeteringen 3. Voor het

SignaLeerpunt als bron in elk geval

toegankelijk te maken: \'81\'9b de

klachten en meldingen op het sociaal

domein die bij de gemeente

binnenkomen \'81\'9b de rapportages die

de gemeente ontvangt van de

aanbieders en dergelijke. \'81\'9b eigen

meldingen van inwoners en organisaties

4. Korte Rapportages per kwartaal aan

commissie Samenleving en college en

vrijheid om andere vormen te

ontwikkelen 5. Het SignaLeerpunt wordt

in de communicatie apart meegenomen

6. Een regionale functie te onderzoeken

op basis van de ervaringen 7. Het

SignaLeerpunt wordt tijdelijk voor twee

jaar aangesteld. De borging ervan wordt

aan het eind van de periode

ge\'ebvalueerd en geborgd.  

Initiatief 

voorstellen

Gemeenteraa

d

1.3 Advies en

ondersteuning

JVDH
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

3475

83

Informatie over

afspraken zwemlessen

Wethouder Snoek zegt toe nadere

informatie te sturen over de afspraken

inzake de zwemlessen

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

27-08-

2015

2015

2720

83

Motie 44 Inzet van

mystery guests bij

aanvraag 

bijstandsuitkering

Verzoekt het college: Structurele inzet

van mystery guests bij monitoring van de

klantbeleving en bejegening bij het

aanvragen van de bijstand en hiervoor bij

de opvolging van nota kans en kracht

een voorstel voor te leggen aan de raad.

Dat is voor 1 december 2015; Bij de

vormgeving uit te gaan van de werkwijze

die de gemeente Leeuwarden heeft

gehanteerd bij de inzet van mystery

guest bij de sociale dienst (mystery guest

gaat mee met cli\'ebnten die daaraan

willen meewerken); De financiering

hiervan te bekostigen uit het budget dat

beschikbaar is voor de implementatie van

de nieuwe nota kans en kracht ; 

Moties Gemeenteraa

d

3.2 Inkomen JL 25-06-

2015

2015

1606

57

inzicht in

ondersteuningsgesprekk

en

Mevrouw Klazes (GLH) heeft uit

gesprekken begrepen dat met veel

cli\'ebnten nog steeds geen

ondersteuningsgesprek gevoerd is, niet

alleen bij Viva! maar ook bij andere

aanbieders. Zij vraagt een inzicht in de

stand van zaken.  

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappelijk

e participatie

JVDH
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num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan
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ontsta
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um
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onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

3476

21

Urenvermindering 

huishoudelijke 

ondersteuning en eigen

bijdrage

Wethouder Van der Hoek zegt toe de

vragen van de heer Vrugt (AP) te

beantwoorden. Deze vraagt of er iets

gedaan is met de melding van de

vakbonden dat mensen minder uren

huishoudelijke ondersteuning krijgen dan

waar ze recht op hebben. Verder vraagt

hij of de wethouder bereid is voor

mensen met een bijstandsuitkering een

compensatie te geven voor de eigen

bijdrage die opeens bij HVO Querido

gevraagd wordt. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 27-08-

2015

2015

3591

39

Dependance 

Zonnewijzer

Wethouder Snoek zegt toe, op verzoek

van Trots, na te gaan wat er gaat

gebeuren met de dependance van de

Zonnewijzer school.

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 03-09-

2015

2015

0324

42

Motie 7 Huishoudelijke

hulp moet het collegen

een zorg zijn

;;Draagt het college op:-360\'b7 Viva in

gebreke te stellen wegens het niet

nakomen van bovengenoemde

contractuele verplichtingen; \'b7 Viva op

te dragen om binnen 30 dagen alsnog

aan die voorwaarden te voldoen; \'b7

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 Gemeenteraa

d

1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JVDH 22-01-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

3475

44

Nadere onderbouwing

private model

Wethouder Van der Hoek zegt toe een

nadere onderbouwing van de keuze voor

het private model. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 27-08-

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 Gemeenteraa

d

03. Werk en

inkomen

JL

2015

3476

40

Tarieven CAK,

urenvermindering 

huishoudelijke 

ondersteuning, 

opleidingen Viva!

Wethouder Van der Hoek zegt toe de

vragen van mevrouw \'d6zogul (SP) te

beantwoorden. Zij heeft gehoord dat de

gemeente verkeerde cijfers doorgeeft

aan het CAK waardoor het CAK te hoge

tarieven doorberekent aan mensen. Zij

vraagt verder wat de gemeente met de

brief van de vakbond gedaan heeft. Zij

vraagt ook waar het toegezegde stuk

blijft over de opleidingen bij Viva! Zij

heeft geluiden opgevangen dat het daar

misgaat met de uitvoering. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 27-08-

2015
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num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg
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code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

0159

27

Starten van een eigen

bedrijf vanuit de bijstand

Wethouder Langenacker zegt toe te

zullen kijken naar de mogelijkheden voor

een pilot en daarbij afstemming te

zoeken met collega's in het land. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

3.2 Inkomen JL 08-01-

2015

2015

2559

71

Motie 6 Wachttijd

jongeren bij aanvraag

bijstand

Moties Gemeenteraa

d

3.2 Inkomen JL 25-06-

2015

2015

3590

04

informatie op website

voor minima

Wethouder Langenacker zegt bereid te

zijn een beknopte lijst van het algemene

aanbod van instellingen op de website

van de gemeente te plaatsen, als dat

technisch mogelijk is. Ook zal zij

duidelijker onder de aandacht laten

brengen dat de ouderbijdrage voor

huiswerkbegeleiding is komen te

vervallen. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 03-09-

2015

2015

3475

02

leerlingenvervoer proef

met vrijwilligers

Wethouder Van der Hoek zegt toe te

laten uitzoeken of een proef met

leerlingenvervoer door vrijwilligers

mogelijk is. 

Toezegging

en

Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 27-08-

2015

2015

1195

95

Concept 

marktbewerkingsplan 

werkbedrijf

Wethouder Langenacker zegt toe het

concept van het marktbewerkingsplan

met de commissie te delen, zodat daar

suggesties in kunnen worden

meegenomen.  

Jaaragenda Commissie 

samenleving

03. Werk en

inkomen

JL
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg
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programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

2449

08

Initiatiefvoorstel Quick-

wins voor BUUV

Juist nu zorg en welzijn in een transitie

zitten kan BUUV een gat opvullen en

nieuwe initiatieven in de samenleving

stimuleren. Deze initiatiefnota is niet

bedoeld om een nieuwe discussie te

openen over nut en noodzaak van BUUV.

Nu BUUV er is en zeker ook positieve

resultaten boekt moet het de tijd krijgen

zich te ontwikkelen en te bewijzen Om

het maatschappelijk rendement van

BUUV groter te maken stellen wij wel een

aantal concrete quick-wins voor. Met de

voorstellen in deze notitie willen wij:-360 -

Bekendheid en bereik van BUUV

vergroten - Komen tot meer efficiency

binnen de BUUV-aanpak - BUUV beter

inbedden binnen andere activiteiten en

communicatiemiddelen 

Initiatief 

voorstellen

Gemeenteraa

d

1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JVDH 22-06-

2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat
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oorspr

onkelij

kePla
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reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

2720

44

Motie 42 Werken aan

werk in Haarlem:

inkopen bij sociale

Firma's

Te komen tot een definitie van de

gemeente voor sociale firma's in

Haarlem. Sociale firma's die voldoen aan

de definitie preferred supplier te laten zijn

van de gemeente. Dit zorgt voor een

grotere afzetmarkt en meer werk. Via een

website kunnen ze hun producten en

diensten extra onder de aandacht te

brengen bij inkopers van de gemeente.

Dit kan een verdere uitwerking zijn van

de staalkaart die nu al bestaat in

Haarlem (zie

http://www.samenvoorelkaar.nl/social-

return-haarlem/ 

Moties Gemeenteraa

d

3.1 Werk JL 25-06-

2015
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