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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 Gemeentera

ad

02. Zorg en

ondersteuning

JL 30-10-

2014

08-01-

2015

08-01-2015

2014

4586

54

Klanttevredenheidsonder

zoek WWb

Jaaragenda Commissie 

samenleving

03. Werk en

inkomen

JL 18-12-

2014

18-06-

2015

18-06-2015

2014

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.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

Welzijn, 

gezondheid en

zorg

MSN 30-09-

2015

24-09-2015
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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 Gemeentera

ad

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

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 Gemeentera

ad

03. Werk en

inkomen

JL 08-01-

2015

Op verzoek van de

commissie is de

behandeling verschoven

naar 15-10-2015

15-10-2015
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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 Gemeentera

ad

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.

05-11-2015

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.

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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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
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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 Gemeentera

ad

1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JVDH 23-04-

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

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 03-03-

2015

03-12-

2015

03-12-2015
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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.

31-01-2016

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

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
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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.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

MSN 05-03-

2015

10-11-

2016

10-11-2016

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.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 26-03-

2015

30-03-

2017

30-03-2017
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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

Gemeentera

ad

1.3 Advies en

ondersteuning

JVDH
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