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ng

soort 
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20170

97219

Toezegging 

wethouder Van

Spijk over

vrouwenopvang 

in De Koepel

Wethouder VAn Spijk zegt toe

zich in te zetten voor en de

mogelijkheden te onderzoeken

voor een vrouwenopvang in De

Koepel (nav motie 15.3

Vrouwenopvang in De Koepel)

Toezeg

gingen

Gemeenteraa

d Haarlem

FR 16-02-

2017

Overig 15-12-

2017

Motie kan pas later in

behandeling genomen

worden

01-01-

2019

20175

83027

Toezeggingen 

informatie over

problemen bij A-

tax

Wethouder Botter zegt toe, op

verzoek van mevrouw Özogul,

navraag te doen in de

stuurgroep over de problemen bij

A-tax. Ook doet hij navraag naar

de eigenaar van het terrein. De

wethouder geeft daar

terugkoppeling over. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

JB 05-12-

2017

Commiss

ie/raad

Beantwoording is in bijlage

verwerkt.

30-11-

2017

FB.BMo 01-02-

2018

Ter 

kennisn

ame
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ng
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eling

20175

10017

Toezegging 

alternatieve 

locatie Troll

Wethouder Snoek zegt toe zich

in te spannen om de

sportactiviteiten van Troll een

goede plek te geven en zegt toe

de commissie op de hoogte te

brengen van de stand van

zaken. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

MSN 07-11-

2017

Commiss

ie/raad

Het college heeft Troll een

alternatieve locatie geboden

voor hun sportactiviteiten. Op

zeer korte afstand van voormalig

boksschool Troll is sportschool

Munen Muso gevestigd met een

bovenzaal. Hier maakt de

voormalig trainer van Troll nu 4

avonden per week gebruik voor

boksles voor de jongeren die

voorheen Troll bezochten. 

01-02-

2018

01-02-

2018

Ter 

kennisn

ame
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ng

soort 

behand

eling

20161

96450

RKC 

aanbeveling 

onderzoek 

schulddienstverl

ening - 

Evaluatie 

schuldhulpverle

ning

De raad draagt het college op

om opnieuw te valideren wat het

politieke draagvlak is en de

acceptabele lange-termijn

effecten voor de huidige

toegangscriteria en dit mee te

nemen in de evaluatie

schuldhulpverlening die is

gepland voor 2015.  

RKC 

aanbev

eling

Rekenkamerc

ommissie 

Haarlem

FR 29-10-

2015

Overig Op 26 mei 2016 is het huidige

vierjarige beleidsplan

schulddienstverlening 2016 -

2019 'Stevig op eigen benen'

vastgesteld door de

gemeenteraad van Haarlem.

Vanuit de Commissie

Samenleving volgden nog

enkele aanscherpingen. Op

basis van die aanpassingen is

de nieuwe werkwijzen op 1

augustus 2016 doorgevoerd.

Met het RKC is afgesproken dat,

alvorens nieuw beleid wordt

opgesteld, het huidige beleid

schulddienstverlening 

geëvalueerd wordt. Medio april

2019 zal het concept

evaluatierapport verstuurd

worden naar het RKC. In maart

2019 wordt exact 2,5 jaar

gewerkt volgens de nieuwe

werkwijze. Voor de evaluatie

gaan we gebruik maken van

deze cijfers. In de laatste week

van juni wordt de Commissie

Samenleving geïnformeerd met

de nota en het bijbehorende

rapport. 

07-07-

2016

In 2019 moet er een nieuw

beleidsplan vastgesteld

worden door de raad.

Alvorens dit beleid

vormgegeven wordt, dient het

huidige beleidsplan

schulddienstverlening 2016 -

2019 'Stevig op eigen benen'

geëvalueerd te worden. De

planning is om deze evaluatie

te laten plaats vinden in het

eerste kwartaal 2019, zodat

de Commissie Samenleving

eind juni 2019 geïnformeerd

wordt over de evaluatie.

01-07-

2019

Ter 

kennisn

ame
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behand
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20173

11621

Motie 27 Heeft

het concept van

het PIT een

meerwaarde 

voor Haarlem

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

JB 29-06-

2017

Overig 14-12-

2017

Verkenning PIT aanpak is

verricht, gesprek met externe

partners over mogelijkheden

mbt uitvoering zijn nog

gaande.

01-11-

2018

20181

20141

Toezegging 

samenwerking 3

scholen 

Dunamare

De voorzitter stelt vast dat de

commissie geïnformeerd wil

worden over het moment dat het

besluit aan MR-en worden

voorgelegd. Wethouder Snoek

zegt toe dit te zullen doen.   

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

JB 22-02-

2018

Overig 01-11-

2018

01-11-

2018

Ter 

kennisn

ame

20173

11606

Motie 24

Prioriteren in het

Primair 

Onderwijs 

Kadernota 2017

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

MSN 29-07-

2017

Commiss

ie/raad

De financiering voor de

Cruquius is geregeld in de

Kadernota 2017. De aanvraag

voor de Cruquius is in februari

2018 binnengekomen en wordt

behandeld. 

08-02-

2018

02-04-

2018

20181

47049

Motie 23.7

Zonder 

zichtbaarheid 

geen acceptatie

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

MTM 15-03-

2018

Overig 04-10-

2018

Uitvoering is zorgvuldig

gestart met de

regenboogpartners.

04-03-

2019
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Plannin

g
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e 

planni

ng

soort 

behand

eling

20181

43625

Toezegging 

wegnemen 

belemmeringen 

specifieke 

doelgroep

Wethouder Roduner zegt, op

verzoek van D66 (mevrouw

Dekker), toe de omvang van een

specifeke doelgroep in kaart te

brengen en na te gaan of

hiervoor aanvullende

maatregelen noodzakelijk zijn.

Hierbij gaat het om de doelgroep

van vluchtelingen, vrouwen en

migrantenvrouwen waar de

werkloosheid hoog is.

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

FR 08-03-

2018

Overig 04-10-

2018

04-10-

2018

Ter 

kennisn

ame
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Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

20181

43455

Toezegging 

verbeterplan 

jongerenwerk

Wethouder Snoek zegt toe na

de zomer en in ieder geval ruim

voor de begroting te komen met

een verbeterplan samen met het

Samenwerkingsverband . De

wethouder zegt toe, op verzoek

van de AP (mevrouw Jacobs),

om bij het verbeterplan te kijken

naar de toegankelijkheid van

andere vrijwilligersorganisaties

en naar de verdieping van

samenwerking van hulpverlening

en sociale wijkteams. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

JB 15-03-

2018

Overig 04-10-

2018

04-10-

2018
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Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

20181

43543

Toezegging 

kwantitatief 

onderzoek 

diversiteitsbeleid

Wethouder Roduner zegt toe,

op verzoek van de heer Smit

(OPH), na te gaan of in het

kwantitatief onderzoek ook een

relatie wordt gelegd met de

resultaten van andere

gemeenten.Inzake de aanpak

tegen het etnisch profileren zegt

hij toe om dit met de

burgemeester te bespreken en

erop terug te komen. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

MTM 15-03-

2018

Overig 04-10-

2018

04-10-

2018

Ter 

kennisn

ame

20173

25646

Toezegging 

nagaan 

opknappen 

fietsen bij

Paswerk

Wethouder Langenacker zegt

toe, op verzoek van mevrouw

Sterenberg (VVD), om na te

gaan of het mogelijk is of de

gebruikte fietsen die worden

verstrekt bij Paswerk kunnen

worden opgeknapt.

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

FR 06-07-

2017

Overig 30-11-

2017

Overleg geweest met stichting 

Leergeld. Uitkomst is dat dit

project potentie zou kunnen

hebben maar nader

onderzoek is noodzakelijk. De

uitkomst wordt meegenomen

in de beleidsnota 'Samen

meer mensen bereikt!'.

04-10-

2018

Ter 

kennisn

ame
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ng
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behand

eling

20182

63549

Toezegging 

evaluatie 

Impulstraject 

Passend 

Onderwijs

-567 Op verzoek van mw. Zoom

(Hart voor Haarlem) om een

evaluatie van de Impulstraject

Passend Onderwijs zo snel

mogelijk naar de commissie toe

te sturen. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

JB 24-05-

2018

Overig 04-10-

2018

04-10-

2018

Ter 

kennisn

ame
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planni
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20182

31293

Toezegging 

wethouder 

Botter leveren

van 

onderbouwing 

van 102

afgewezen 

postadressen

Dhr. F. Smit (OPH) vraagt aan

de wethouder een onderbouwing

van de 102 afgewezen

aangevraagde postadressen. De

wethouder zegt dit toe. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

MTM 19-04-

2018

Commiss

ie/raad

;; De Commissie heeft

aangegeven graag een nadere

onderbouwing te ontvangen van

de 102 afgewezen

aangevraagde briefadressen,

zodat de Commissie inzicht krijgt

in de problematiek die daarbij

heeft gespeeld. De meest

voorkomende reden voor

afwijzing was dat de aanvrager

reeds over een woonadres

beschikte. In de Wet

basisregistratie Personen artikel

2.39 is vastgelegd dat indien

een aanvrager over een

woonadres beschikt, hij niet in

aanmerking k omt voor een

briefadres. In principe is iedere

aanvraag maatwerk en worden

er in individuele gevallen

uitzonderingen gemaakt indien

nodig, bijvoorbeeld wanneer het

om een zeer tijdelijk woonadres

gaat. Denk aan overbrugging

tussen twee woningen, of het

ontstaan van een zeer

onwenselijke situatie.

Voorwaarde voor het laatste is

wel dat er directe hulpverlening

bij de burger betrokken is en er

naar een betere situatie wordt

toegewerkt. Een andere veel

voorkomende reden voor

afwijzing is dat de aanvrager niet

de gevraagde bewijsstukken

overlegt, waaruit blijkt dat de 

05-06-

2018

05-06-

2018
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g

reden afwijking planning huidig
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planni

ng

soort 

behand

eling

20172

52775

Toezegging 

informatie over

Skaeve Huse

Wethouder Botter zegt toe, op

verzoek van mevrouw

Sterenberg (VVD), de commissie

te informeren over het voorstel

voor de invulling van Skaeve

Huse. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

MTM 24-05-

2017

Commiss

ie/raad

14-12-

2017

27/6 Is aangehouden in

college d.d. 12 juni 2018.

Opnieuw op agenda van

college 3 juli 2018. 24/4 Door

uitloop van geplande

voorbereidingen is de

informatiebrief over de

voortgang vertraagd.

06-09-

2018

Ter 

kennisn

ame

20165

50660

Toezegging 

resultaten 

werkgroep LEA

Wethouder Snoek zegt toe de

commissie op de hoogte te

stellen van de resultaten van de

werkgroep LEA. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

JB 24-11-

2016

Overig 06-07-

2017

Verschillende vormen van het

educatief partnerschap op

school worden

geinventariseerd. Verwerking

van de onderzoeksresultaten

is in afrondende fase.

06-12-

2018

Ter 

kennisn

ame
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ng
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behand

eling

20151

36817

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 Haarlem

MSN 02-04-

2015

Overig De stand van zaken

ondertekening verklaring gelijke

behandeling is in de Evaluatie

Agenda voor de Sport

meegenomen. De eindevaluatie

volgt in 2019. 

28-05-

2015

Vergaderschema commissie

Samenleving 2018 is

aangepast

06-12-

2018

20175

31208

Motie 16 BIS

Haarlem 

Sportstad: 

begroot 

vervangingskost

en sportvelden

Draagt het college op Om

vervangingskosten van

sportvelden op te nemen in de

beslismatrix en op te nemen in

de begroting, zodat we in de

toekomst niet verrast worden

door hoge kosten. 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

MSN 09-11-

2017

Overig 20-12-

2018

Vergaderschema commissie

Samenleving 2018 is

aangepast

06-12-

2018
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e 

planni

ng

soort 

behand

eling

20182

10481

Evaluatie 

minimabeleid op

bereik en

effectiviteit

Bij de behandeling van het

agendapunt Voortzetten

minimabeleid 2018-2019 zegt

wethouder Roduner toe het

minimabeleid einde van het jaar

te evalueren op bereik en op

effectiviteit. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

FR 19-04-

2018

Overig 06-12-

2018

06-12-

2018

Ter 

kennisn

ame

20173

11679

Motie 53 Gelijke

Kansen

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

MSN 29-06-

2017

Commiss

ie/raad

14-12-

2017

De schoolbesturen primair

onderwijs, vallend onder het

Samenwerkinssverband 

passend onderwijs primair

onderwijs Zuid-

Kennemerland, zijn gestart

met de High Dosage Tutoring-

aanpak op basisscholen in

Schalkwijk. Informatie over

deze aanpak volgt op korte

termijn.

08-03-

2018
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nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

20174

63643

Toezegging 

samenvatting 

rapport 

Ombudsman 

inzake 

vrouwenopvang

Wethouder Botter zegt toe de

samenvatting van het rapport

van de Ombudsman aan de

commissie te doen toekomen.

Daarbij ook de consequenties

van dit rapport voor de

gemeente Haarlem voor de

commissie inzichtelijk te maken.

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

JB 10-10-

2017

Commiss

ie/raad

BAZ actie afgedaan met

BBV2017504189

14-12-

2017

14-12-

2017

Ter 

kennisn

ame
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Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

20170

72968

Toezegging bij

hercontractering 

SRO: 

verbetering 

regeling 

speeltuinen

Wethouder Van Spijk zegt in

commissie Bestuur toe om met

name wethouder Snoek en de

speeltuinen te laten bekijken hoe

men tot betere regelingen met

de SRO kan komen zonder weer

een aparte overlegstructuur op

te tuigen .

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

MSN 02-02-

2017

Commiss

ie/raad

In de commissie Samenleving

van 22 februari 2018 heeft

wethouder Snoek een

mondelinge toelichting gegeven

op de stand van zaken van de

samenwerking tussen SRO en

de speeltuinen. Er heeft

voorafgaand aan de commissie

een overleg plaatsgevonden

tussen wethouder Snoek, SRO

en de

speeltuinverenigingen.Wethoud

er Snoek geeft aan tevreden te

zijn met de inhaalslag die SRO

in 2017 heeft gemaakt op het

onderhoud van de speeltuinen.

Ook de speeltuinverenigingen

zijn tevreden met de verbeterde

samenwerking. Voor het

komende jaar zijn heldere

afspraken gemaakt over de

communicatie tussen SRO en

de speeltuinverenigingen. Op

basis van de nieuwe Meerjaren

OnderhoudsPlannen zal SRO

gesprekken inplannen met elke

individuele speeltuinvereniging

om het onderhoud van de

komende jaren te bespreken,

waarbij de gemeente de

voortgang actief bewaakt. 

23-03-

2017

De hercontractering wordt op

21 september in de

commissie bestuur

besproken. Onderdeel van

deze hercontractering betreft

de speeltuinen. Op 9 oktober

vindt er een tussenevaluatie

plaats over het onderhoud

van de speeltuinen door SRO. 

In februari 2018 worden de

resultaten aan de commissie

Samenleving voorgelegd met

betrekking tot de

contractering van het

onderhoud van de

speeltuinen.

15-02-

2018

Ter 

kennisn

ame
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standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

20172

52903

Toezegging 

mogelijkheden 

in het kader van

campagne In

Nederland kies

je je partner zelf

Wethouder Botter zegt toe, op

verzoek van mevrouw

Sterenberg (VVD), na te gaan

wat er in Haarlem mogelijk is in

het kader van de campagne In

Nederland kies je je partner zelf 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

JB 24-05-

2017

Overig In Rotterdam is er in mei 2017

een campagne gehouden,met

posters, een website

zelfgekozen.nl en een debat. De

keuze voor een partner van de

vrouw was het centrale thema,

waarbij de focus lag bij vrouwen

met een migratie achtergrond.

Wethouder Ronald Schneider

(Leefbaar Rotterdam )heeft er

toendertijd voor gekozen om het

onderwerp bewust stevig neer te

zetten. De vele uiteenlopende

reacties op de campagne waren

zowel negatief als positief. Op

de sociale media kwamen

heftige voor- en tegenreacties

op de postercampagne. Er

kwamen vanuit de

gemeenteraad vragen en

politieke discussies. Men vroeg

zich af of dit de juiste aanpak

was en of je niet beter

genuanceerder dit thema aan de

orde moet brengen door middel

van het dialoog op gang te

brengen. De gemeente

Rotterdam heeft in de

voorbereidingen de

(vrouwen)organisaties actief

betrokken. Ook om vrouwen die

met een hulpvraag kwamen,

goed te kunnen ondersteunen

naar de juiste hulpverlening. Het

advies van de beleidsadviseur

van Rotterdam is als je deze 

05-10-

2017

Wethouder Jur Botter staat er

positief tegenover en is

benieuwd naar de resultaten

in Rotterdam, waar er een

actieve campagne bezig is op

het onderwerp Je partner kies

jezelf. Zodra er een beeld is

over de resultaten uit

Rotterdam, zal hij dit punt

bespreken met de

Regenboogpartners om te

kijken wat de mogelijkheden

zijn.

18-01-

2018

Ter 

kennisn

ame
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eling

20183

49643

Toezegging 

nadere info

juridisch kader

Wmo

Wethouder Meijs stuurt een

vergelijkingsoverzicht waarin

wordt aangegeven hoe het was

en hoe het nu is. Dit is een

commissie breed gedragen

verzoek. In de notitie moeten de

functie van de ombudsman (ook

in Haarlem invoeren, gebruik

maken van het Amsterdamse

ombudsman functie) , over de

mantelzorg compliment (waarom

kan dat niet weer ingevoerd

worden), de PGB vervoerskosten

(nu wordt er over 85%

vergoeding gesproken in rapport

en dat moet volgens de

commissie 100% worden) in

ieder geval worden

meegenomen. Het verzoek van

de commissie is dat dit zij zo

spoedig hierover worden

geïnformeerd. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

MTM 21-06-

2018

Commiss

ie/raad

In de vergadering van de cie.

Samenleving van 21 juni 2018

is toegegezegd dat er nadere

informatie wordt gegeven over

het juridisch kader Wmo (regnr.

2018/349685). In het document

in de bijlage id dit verwerkt

(regnr. 2018/382267). Dit

document bevat de volgende

drie onderdelen: A.

Schematische weergave van de

aanpassingen en de

verplaatsingen van de thema's

van de huidige Uitvoeringsregels

en het huidige Uitvoeringsbesluit

naar de nieuwe Verordening

Wmo 2018; B. Antwoorden op

technische vragen van de leden

van de commissie Samenleving;

C. Antwoorden op de

schriftelijke technische vragen

van mevrouw Meryem Çimen

van D66 van  3 juli 2018.  

19-07-

2018

19-07-

2018

Ter 

kennisn

ame
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behand
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20175

09949

Toezegging 

onderbouwing 

cijfers evaluatie

agenda voor de

sport

Wethouder Snoek zegt toe, op

verzoek van de heer Smit (OPH),

de onderbouwing van de cijfers

aan de commissie te doen

toekomen. Verder zegt hij toe de

volgende evaluatie te voorzien

van meer kwantitatieve

informatie, voor zover

beschikbaar.  

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

MSN 07-11-

2017

Commiss

ie/raad

;; Naar aanleiding van een vraag

van de heer Smit (OPH) worden

de overgewichtcijfers in de

JOGG-wijken toegelicht. Er is

sprake van een significante

daling van overgewicht op basis

van metingen van lengte en

gewicht door

Jeugdgezondheidszorg van de

GGD. Deze metingen vinden

plaats in het kader van

preventieve 

gezondheidsonderzoeken bij de

jeugd. Voor de volgende

evaluatie van de Agenda voor de 

Sport wordt onderzocht of meer

kantitatieve informatie kan

worden verstrekt. Bijlage:

Rapportage 

overgewichtgegevens JOGG

Haarlem 2010-2014 , GGD

Kennemerland 

14-12-

2017

20-02-

2017

Ter 

kennisn

ame
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aan

pfh 

code
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zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

soort 

behand

eling

20182

31284

Toezegging 

wethouder 

Botter mbt

afwijzing 

briefadres en de

eis hoofdverblijf

in de gemeente

-108 Toezeggingen - Wethouder

J. Botter zegt het volgende toe,

op verzoek van dhr. F. Visser

(CU) om uit te zoeken wat er

gebeurt met de mensen van wie

de briefadres wordt afgewezen

en hoe de gemeente omgaat

(i.h.k.v. de Participatiewet) met

de eis van hoofdverblijf in de

gemeente en hoe daarmee kan

worden omgegaan als iemand

tijdelijk logeert in een ander

gemeente omdat hij/zij niet in

een daklozenopvang wilt

logeren.  

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

MTM 19-04-

2018

Commiss

ie/raad

De heer Visser heeft

aangegeven graag te willen

weten wat er gebeurt met

mensen van wie een aanvraag

briefadres wordt afgewezen en

hoe de gemeente omgaat (i.k.v.

de Participatiewet) met de eis

van hoofverblijf in de gemeente

en hoe daarmee kan worden

omgegaan als iemand tijdelijk in

een andere gemeente logeert

omdat hij/zij niet in een

daklozenopvang wil logeren. Bij

domicilie gaat het om de vraag

welke gemeente bijstand moet

verlenen. Artikel 40 lid 1

Participatiewet bepaalt hierover

dat het recht op bijstand bestaat

jegens het college van de

gemeente waar de

belanghebbende volgens de

bepalingen van artikel 10 lid 1

en artikel 11 van Boek 1 van het

BW zijn woonplaats heeft. Dat

is: A. daar waar de

belanghebbende zijn woonstede

(woning) heeft, of, bij het

ontbreken van een woning; B.

daar waar de belanghebbende

werkelijk verblijft. Bij daklozen

gaat het altijd om de tweede

situatie. De vraag, waar iemand

zijn woonplaats heeft als

bedoeld in artikel 40 lid 1

Participatiewet, dient te worden

beantwoord aan de hand van de 

21-05-

2018

Oorspronkelijk gestelde

deadline niet haalbaar ivm

afstemming met andere

afdeling en omdat taak

relatief laat in verseon was

gezet

21-06-

2018
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ng
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behand
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20172

86117

Toezegging 

rapporteren 

voortgang 

actieplan 18-

?18+

Wethouder Snoek zegt toe om

medio of eind 2018 te

rapporteren over de voortgang

van het actieplan .

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

MTM 15-06-

2017

Commiss

ie/raad

de rapportage is meegezonden

met de jaarrekening 2017 en

besproken in de gemeenteraad 

30-11-

2017

meenemen als onderdeel van

de jaarrapportagebsociaal

domein in de p§ c cyclus

aangepast aan nieuw

vergaderschema

21-06-

2018

Ter 

kennisn

ame

20174

63593

Toezegging 

markttoets 

normbedragen

Wethouder Snoek zegt toe dat

hij voor de vaststelling van het

SHO een markttoets zal laten

uitvoeren naar de haalbaarheid

van de normbedragen die

moeten worden gehanteerd. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

MSN 10-10-

2017

Commiss

ie/raad

Markttoets normbedragen is in

het SHO 2018-2028

meegenomen. 

01-02-

2018

22-02-

2018

Ter 

kennisn

ame

20173

11579

Motie 17

Integrale visie

op integrale

kindercentra

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

MSN 29-06-

2017

Commiss

ie/raad

Integrale Visie op IKC is

meegenomen in het SHO 2018-

2028 en wordt de komende tijd

verder uitgewerkt met de

partners.

11-01-

2018

22-02-

2018
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20162

38584

Motie 9.6

Onderzoek 

aansluiting bij

de 

Gemeentelijke 

Ombudsman

College wordt verzocht de

mogelijkheden te onderzoeken

van aansluiting van Haarlem bij

de gemeenschappelijke regeling

"Gezamenlijke Ombudsman

metropool Amsterdam'per 1

januari 2018

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

JW 21-04-

2016

Commiss

ie/raad

brief d.d. 11 oktober 2016 met

voortgangsbericht naar de

commissie Samenleving

verzonden 

06-02-

2017

ter afdoening van de motie is

contact geweest met de

Amsterdamse ombudsman.

er komt ism hem een

uitgewerkt voorstel over zijn

inzet in het sociaal domein.

23-02-

2018

Ter 

kennisn

ame
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reden afwijking planning huidig

e 
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ng

soort 

behand

eling

20162

49960

Motie 20.6 Zeg

maar dag tegen

daklozen

Verzoekt het college: Te

onderzoeken hoeveel daklozen

in Haarlem zelfstandig willen en

kunnen wonen Te onderzoeken

hoeveel daklozen bij wijze van

pilot bereid zijn samen in een

groep in een eigen woning te

gaan wonen Een onderzoek te

starten waarbij gekeken wordt of

een pilot naar alternatieve

vormen van samenwonen in

welke vorm zou kunnen werken

en hierbij rekening te houden

met: o Mogelijkheden om

leegstand te benutten of

kantoorgebouwen te

transformeren o Eventuele

belemmeringen, zoals de

kostendelersnorm o zelfbeheer

in die woningen met

ondersteuning http://eropaf-

zelfbeheer.nl/ 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

MTM 26-05-

2016

Overig 29-09-

2016

30/5: Afstemming via W&I

over kostendelersnorm met

Amsterdam vergt meer tijd.

29-11-

2018
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behand

eling

20152

25858

Toezegging 

Koersdocument 

Werk en

Inkomen

Wethouder Langenacker 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. 

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

FR 04-06-

2015

Commiss

ie/raad

Met het collegebesluit

2017/578405 Onderzoek naar

oprichting P-bedrijf en het

collegebesluit 2017/532748

Vaststellen en uitwerking

resultaten 

ondersteuningsaanbod 

werkzoekenden is deze BAZ

afgedaan. 

30-06-

2017

Met het collegebesluit

2017/578405 Onderzoek naar

oprichting P-bedrijf en het

collegebesluit 2017/532748

Vaststellen en uitwerking

resultaten 

ondersteuningsaanbod 

werkzoekenden is deze BAZ

afgedaan.

30-11-

2017

Ter 

besprek

ing

20175

83010

Toezegging 

besteding 

budget subsidie

zelf- en

belangenorganis

aties

Wethouder Botter zegt toe de

commissieleden te informeren

met betrekking tot het verloop

van het toegekende budget van

100.00 euro.  

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

MTM 05-12-

2017

Overig 30-11-

2017

Wethouder Botter zegt toe de

commissieleden te informeren

met betrekking tot het verloop

van het toegekende budget

van 100.00 euro., de

wethouder kan pas na 3 kwart

jaar antwoord geven of dit kan 

worden toegekend of

afgewezen voor het lopend

jaar

30-11-

2018

Ter 

kennisn

ame
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20184

22729

Motie 2.21

Zelfstandig 

wonen

; Overwegende dat -360· Van de

betreffende cliënt al een dossier

bij de betreffende aanbieder,

gemeente, politie en de

betrokken woningcorporatie

aanwezig is; -360· De politie en

de woningcorporaties aangeven

geen gebruik te kunnen maken

van het reeds aanwezige

dossier, maar een nieuw dossier

dienen aan te maken, dit extra

tijd kost, terwijl vaak een

spoedindicatie is vereist; -360·

Het toevoegen van de nieuwe

informatie aan het bestaande

dossier veel minder administratie

vergt; Geeft het college de

opdracht om Te onderzoeken of

de klacht van de politie en

woningcorporaties juist is en in

dat geval maatregelen te nemen

om overbodige administratieve

handelingen te schrappen 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

MTM 12-07-

2018

Overig
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e 
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20184

08116

Motie 2.01 Met

de HaarlemPas

moet echt veel

meer kunnen

Draagt het College op: -om bij

de begrotingsbehandeling, na

overleg met het gehele

gesubsidieerde veld van

maatschappelijke, sociaal-

culturele, kunstzinnige, sport- en

overige relevante Haarlemse

organisaties, te komen met een

zo breed mogelijk en financieel

drempelloos aanbod op de

genoemde disciplines voor

HaarlemPashouders; -om in

2019 een zo breed mogelijk

aanbod via de HaarlemPas te

realiseren en dit ook zichtbaar

te hebben op de site; -Voor de

gevallen waarin deelname aan

de HaarlemPas toch een

exploitatienadeel met zich

brengt een bedrag van € 10.000

te reserveren in de

Programmabegroting 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 12-07-

2018

Overig
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e 

planni
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behand

eling

20184

23005

Motie 2.47

Sociale 

Wijkteams

Verzoekt het College van B&W

om: Om de Sociale Wijkteams

geen rol toe te bedelen bij het

signaleren en doorgeven van

vermoedens van

uitkeringsfraude 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 12-07-

2018

In route ;; In de raadsvergadering van 12

juli 2018 is de motie 'Sociaal

wijkteam blijft sociaal'

aangenomen. De raad verzoekt

de gemeente om 'de sociaal

wijkteams geen rol toe te

bedelen bij het signaleren en

doorgeven van vermoedens van

uitkeringsfraude omdat het

imago van een klikspaan niet

bijdraagt aan het opbouwen van

een vertrouwensband tussen het

sociaal wijkteam en de klant'.

De politiek heeft hiermee een

kader gesteld ten aanzien van

de doelstellingen binnen de pilot

'De sok en de snor: handhaven

met zorg'. In de uitvoering van

de pilot ligt de focus op een

betere samenwerking tussen het

Sociaal Wijkteam en de

medewerkers van team Sociale

Recherche en meer inzicht en

begrip voor elkaars

werkzaamheden en niet op het

verleggen van de

handhavingsfunctie naar de

medewerkers van het Sociaal

Wijkteam. Hiermee wordt

uitvoering gegeven aan de

motie. 

25



Actielijst commissie Samenleving t.b.v. vergadering 6 september 2018

zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspro

nkelijke

Plannin

g

reden afwijking planning huidig

e 

planni
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20181

43703

Toezegging 

rolstoeltoeganke

lijkheid 

monumenten 

verbeteren

Wethouder Roduner zegt

namens wethouder Botter het

volgende na te gaan. Op

verzoek van het CDA (de heer El

Aichi) na te gaan of de afdeling

Monumentenzorg soepeler wil

omgaan met aanvragen om

monumentale gebouwen

rolstoeltoegankelijk te maken

voor evenemenenten.  

Toezeg

gingen

Commissie 

samenleving

JB 08-03-

2018

Overig Ter 

kennisn

ame
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