
Actielijst cie Samenleving tbv 9 mei 2019

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2018

4227

29

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 Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 12-07-

2018

Commis

sie/raad

  Onderzoek De vraag naar 

ervaringen met overbodige 

administratie is uitgezet bij 

de drie woningcorporaties 

Elan Wonen, Pre Wonen 

en Ymere en bij de politie. 

Uitkomst van het 

onderzoek is dat het 

knelpunt van overbodige 

administratie door hen niet 

wordt herkend.   

Voortbouwen op dossiers 

binnen de WMO Ter 

informatie schetsen we 

hierbij de procedures zoals 

die gehanteerd worden 

binnen de gemeente ten 

aanzien van de WMO.  Als 

een cliënt bekend is in de 

Wmo, bijvoorbeeld omdat 

hij in het verleden 

Begeleiding Ambulant heeft 

ontvangen, en er is een 

terugval dan is het mogelijk 

om voort te bouwen op het 

dossier.  De gemeente 

bewaart het Wmo-dossier 

van een cliënt gedurende 

vijftien jaar, of zoveel 

langer als redelijkerwijs in 

verband met een 

zorgvuldige uitvoering van 

taken op grond van deze 

wet noodzakelijk is.  Het is 

binnen die periode mogelijk 

de gegevens uit het dossier 

15-11-

2018

Op de datum van de 

oorspronkelijke 

planning (15 

november) is geen 

commissievergaderin

g gepland. Planning 

is nu gezet op de 

eerstvolgende 

commissievergaderin

g na 15 november.

10-01-

2019

Ter 

kennisna

me
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2019

0341

07

Wachtijden 

Wmo 

aanvragen

 De commissie ontvangt 

maandelijks een rapportage 

over de stand van zaken 

Wachtijden Wmo aanvragen. 

Cie Samenleving 04-04-2019: 

afgesproken deze toezegging 

te verlengen tot de zomer. 

Toezeggi

ngen

Commiss

ie 

samenlev

ing

MTM 14-01-

2019

Overig 07-02-

2019

07-02-

2019

Ter 

kennisna

me

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2017

5830

10

Toezegging 

besteding 

budget 

subsidie zelf- 

en 

belangenorga

nisaties

 Wethouder Botter zegt toe de 

commissieleden te informeren 

met betrekking tot het verloop 

van het toegekende budget 

van 100.00 euro.   

Toezeggi

ngen

Commiss

ie 

samenlev

ing

MTM 05-12-

2017

Commis

sie/raad

    30-11-

2017

20/12/18 Verkregen 

input wordt in 

informatienota 

verwerkt

07-03-

2019

Ter 

kennisna

me
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2019

1947

27

RKC 

onderzoek 

Welzijnssubsi

dies - 

Voorbereiding 

subsidieronde

 Het opstarten van een nieuwe 

subsidieronde vraagt veel 

meer capaciteit, in kennis en 

uren, dan nodig is voor het 

doorlopen van de jaarlijkse 

subsidiecyclus. Ervaringen uit 

de laatste ronde leren dat de 

achterstand van het starten 

met een niet goed 

uitontwikkelde subsidieronde 

gaandeweg lastig is weg te 

werken. De raad draagt het 

college daarom op: De 

toepassing van de nieuwe 

werkwijze goed voor te 

bereiden en zo nodig door 

een externe partij te laten 

ondersteunen. Dit om te 

voorkomen dat de 

subsidieronde niet goed 

uitgewerkt (met een 

ontwikkelopgave) van start 

gaat en om te borgen dat alle 

betrokken medewerkers goed 

zijn toegerust voor de nieuwe 

werkwijze. 

RKC 

aanbeveli

ng

Rekenka

mercom

missie 

Haarlem

MTM 20-12-

2018

Overig  De RKC heeft bij haar 

onderzoek in 2018 

gemeentelijke 

accounthouders en 

subsidiepartners betrokken 

en een extern 

onderzoeksbureau 

ingeschakeld. Het college 

heeft dit bureau 

(Regioplan) vervolgens 

betrokken bij het opstellen 

van de uitvraag. Daarnaast 

heeft het college het 

landelijke kennisinstituut 

Movisie ingeschakeld om te 

adviseren over de uitvraag, 

in het bijzonder over de 

'wat werkt'-principes. 

04-04-

2019

04-04-

2019
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2019

1946

97

RKC 

onderzoek 

Welzijnssubsi

dies - Ontwerp 

subsidietraject

 Om tussentijds of achteraf te 

kunnen beoordelen of 

gesubsidieerde activiteiten 

hebben bijgedragen aan de 

beleidsdoelen van de 

gemeente moet de 

subsidiesystematiek daar 

vóóraf op worden ingericht. 

De raad geeft het college de 

opdracht om: Het ontwerp van 

de subsidietrajecten (proces, 

uitvraag/aanvraag/beschikking

, werkwijze etc.) van de 

gemeente Haarlem zodanig te 

wijzigen dat het voldoet aan 

de evalueerbaarheidscriteria 

uit het beoordelingskader van 

dit onderzoek en hierin in 

ieder geval de onderstaande 

verbetermogelijkheden 

zorgvuldig te verwerken:-284 

a) Een consequente vertaling 

van strategische 

beleidsdoelen uit de 

programmabegroting naar 

(meetbare) operationele 

doelen in de matrix en die 

opnemen in de uitvraag van 

de gemeente. Per 

subsidietraject moet gekozen 

worden voor maximaal 1 à 2 

doelen. b) Een consequente 

vertaling van operationele 

doelen uit de matrix naar 

tactische doelen van de 

activiteiten van de 

RKC 

aanbeveli

ng

Rekenka

mercom

missie 

Haarlem

MTM 20-12-

2018

Commis

sie/raad

-300 Een belangrijke 

ambitie voor de nieuwe 

subsidieperiode is meer 

grip te krijgen op de 

effectiviteit van de inzet van 

subsidiepartners. Dat is in 

het sociaal domein per 

definitie moeilijk: het 

welbevinden van mensen 

wordt vaak door meer 

factoren bepaald dan 

alleen de ondersteuning die 

zij van subsidiepartners 

krijgen. Toch is er meer 

mogelijk dan gemeente en 

subsidiepartners nu doen. 

Uitgangspunt voor de 

nieuwe subsidieperiode is 

het rapport van de 

Rekenkamercommissie 

(RKC): Leren waarderen; 

vergroten van de 

evalueerbaarheid van 

welzijnssubsidies. Centraal 

daarin staat dat er vóór 

aanvang van de nieuwe 

subsidieperiode niet alleen 

duidelijke doelen worden 

geformuleerd, maar dat er 

ook een zogenaamde 

'interventielogica' wordt 

afgesproken: een 

onderbouwing van het 

verband tussen de 

activiteiten van de 

subsidiepartners en de 

04-04-

2019

04-04-

2019
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2018

8076

35

Toezegging 

wethouder 

Meijs over 

mantelzorgon

dersteuning

 Wethouder Meijs zegt toe te 

komen met een voorstel hoe 

mantelzorgondersteuning 

toegespitst wordt op de 

individuele mantelzorger (zorg 

voor de zorger). Toezegging 

Kadernota juli jl, november 

geregistreerd door Griffie  

Toezeggi

ngen

Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 12-07-

2018

Commis

sie/raad

04-04-

2019

04-04-

2019

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2019

0876

34

Motie 23.2 

Alle 

mantelzorgers 

doen er toe

 Draagt het college op:-360· te 

onderzoeken waarom 

bepaalde groepen 

mantelzorgers in Haarlem niet 

of minder goed worden bereikt 

-360· om maatregelen te 

nemen om het bereik onder 

alle mantelzorgers te 

vergroten  

Moties Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 31-01-

2019

Commis

sie/raad

04-04-

2019

04-04-

2019
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2019

1947

53

RKC 

onderzoek 

Welzijnssubsi

dies - 

Verantwoordin

gsinformatie

 De raad staat aan het begin 

en aan het einde van een 

subsidieronde met 

kaderstelling en controle. Om  

zijn rollen goed te kunnen 

draagt de raad het college op 

om: In de kaderstelling van de 

beoogde sociale basis vast te 

leggen welke 

verantwoordingsinformatie de 

raad ontvangt om de 

voortgang te monitoren en de 

doeltreffendheid te 

beoordelen. Vanwege de 

substantiële financiële 

omvang van de subsidieronde 

is de suggestie hiervoor een 

separate jaarlijkse rapportage 

over subsidies in het sociaal 

domein of de sociale basis op 

te stellen. 

RKC 

aanbeveli

ng

Rekenka

mercom

missie 

Haarlem

MTM 20-12-

2018

Commis

sie/raad

 Voordat de 

subsidiebeschikkingen 

worden vastgesteld legt het 

college een monitoring- en 

verantwoordingsplan ter 

bespreking voor aan de 

commissie Samenleving. In 

het collegebesluit Aanpak 

Sociale Basis 2020 heeft 

het college reeds 

aangegeven dat zij de raad 

vervolgens jaarlijks zal 

rapporteren over de 

prestaties van de 

subsidiepartners en de 

effectiviteit daarvan. 

04-04-

2019

04-04-

2019
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2019

2277

11

Toezegging In 

volgende 

voortgangsbri

ef wachttijden 

WMO-

aanvragen: 

poging tot 

maken 

onderscheid 

spoed- en 

reguliere 

aanvragen

 Bij de behandeling van 

agendapunt 6 voortgang 

ontwikkeling wachttijden 

WMO-aanvragen februari 

2019 zegt wethouder Meijs op 

verzoek van de VVD het 

volgende toe. In de 

eerstvolgende reguliere 

voortgangsbrief wordt een 

poging gedaan onderscheid te 

maken tussen spoed- en 

reguliere aanvragen. 

Toezeggi

ngen

Commiss

ie 

samenlev

ing

MTM 07-03-

2019

Overig 04-04-

2019

04-04-

2019

Ter 

besprekin

g

JOS Jeugd 

Onderwijs en 

Sport

2019

2905

96

Toezegging: 

evenredigheid 

bijdrage 

Haarlem aan 

Veilig Thuis

 Wethouder Botter zegt toe 

voor de raad van 18-04 de 

commissie te informeren over 

de al dan niet evenredigheid 

van de bijdrage van gemeente 

Haarlem aan Veilig Thuis. 

Toezeggi

ngen

Commiss

ie 

samenlev

ing

JB 04-04-

2019

Commis

sie/raad

18-04-

2019

18-04-

2019

Ter 

kennisna

me

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2018

1470

49

Motie 23.7 

Zonder 

zichtbaarheid 

geen 

acceptatie

;; Draagt het college op: een 

Haarlemse variant op de 

campagne 'in Nederland kies 

je je partner zelf' te 

ontwikkelen. 

Moties Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 15-03-

2018

Commis

sie/raad

04-10-

2018

Uitvoering is gestart. 

Om een zorgvuldige  

afstemming met de 

partners in de stad te 

krijgen is er meer tijd 

nodig.

09-05-

2019

Ter 

kennisna

me
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2018

8082

03

Toezegging 

wethouder 

Meijs over 

evaluatie 

sociale 

toegankelijkhe

id

 Wethouder Meijs zegt een 

nota evaluatie sociale 

toegankelijkheid Haarlem in 

het eerste kwartaal van 2019 

toe. Ze geeft ook aan dat het 

project niet stopt na 2018.

Toezeggi

ngen

Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 08-11-

2018

Overig 04-04-

2019

Deze BAZ is 

gekoppeld aan de 

BAZ van BBOR met 

nr 2018/802352 (kan 

niet worden 

afgedaan: Financiele 

paragraaf is nog niet 

rond. )

09-05-

2019

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2016

2499

60

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 Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 26-05-

2016

Commis

sie/raad

29-09-

2016

7/3 Vanwege 

regionale aanpak is 

er meer afstemming 

nodig. Dit vergt meer 

tijd.

09-05-

2019

Ter 

kennisna

me
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

JOS Jeugd 

Onderwijs en 

Sport

2019

2287

60

Toezegging 

wijze 

betrekken 

gemeenteraad 

bij voornemen 

de Stichting 

Veilig Thuis 

Kennemerland 

onder te 

brengen bij de 

gemeenschap

pelijke 

regeling van 

de 

Veiligheidsreg

io 

Kennemerland

 Bij de behandeling van 

agendapunt 11 

Raadsinformatiebrief Update 

Veilig Thuis Kennemerland, 

zegt wethouder Botter op 

verzoek van de Actiepartij en 

de SP het volgende toe. Hij 

zal nog terugkomen op het 

voornemen de Stichting Veilig 

Thuis Kennemerland onder te 

brengen bij de 

gemeenschappelijke regeling 

van de Veiligheidsregio 

Kennemerland en op welke 

wijze de gemeenteraad 

daarbij betrokken hoort te 

worden  

Toezeggi

ngen

Commiss

ie 

samenlev

ing

JB 07-03-

2019

Commis

sie/raad

;; Met de behandeling van 

BBV 2019/ 240413  

'Overgang van Veilig Thuis 

Kennemerland naar de 

VRK' kan de toezegging 

worden afgedaan.  

09-05-

2019

09-05-

2019

Ter 

kennisna

me
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2018

7891

15

Motie 3.68 

Haarlemmers 

onder de 

pannen

 Verzoekt het college om:  

Contact op te nemen met de 

regenbooggroep en 

Haarlemse corporatiesnood 

Te onderzoeken of een 

dergelijk project in Haarlem 

bijdraagt aanhet verminderen 

van de thuisloosheid De cie 

samenleving actief te 

informeren voor de eerste 

bestuursrapportage van 2019 

over (de voorwaarden) van 

implementatie 

Moties Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 08-11-

2018

Overig 04-04-

2019

Vanwege regionale 

aanpak is er meer 

afstemming nodig. Dit 

vergt meer tijd.

09-05-

2019

JOS Jeugd 

Onderwijs en 

Sport

2017

3116

21

Motie 27 Heeft 

het concept 

van het PIT 

(Preventief 

Informatie 

Team) een 

meerwaarde 

voor Haarlem

 Draagt het college op:  om na 

te gaan in hoeverre het 

invoeren van dit concept of 

invoeren van elementen ervan 

in de Haarlemse aanpak kan 

leiden tot versterking van de 

Haarlemse 

ambities/doelstellingen en de 

raad hierover in het najaar te 

informeren. 

Moties Gemeent

eraad 

Haarlem

JB 29-06-

2017

Overig 14-12-

2017

Met betrekking tot de 

uitvoering van de 

integrale aanpak 

worden momenteel 

gesprekken met het 

CJG gevoerd.

06-06-

2019

10



Actielijst cie Samenleving tbv 9 mei 2019

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

SMSR 

Schulden 

Minima en 

Sociale 

Recherche

2018

4081

16

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 Gemeent

eraad 

Haarlem

FR 12-07-

2018

Overig 06-12-

2018

het onderdeel sport is 

inmiddel afgedaan via 

bbv:2018/803664 

onderdeel cultuur 

vraagt meer tijd

06-06-

2019
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

JOS Jeugd 

Onderwijs en 

Sport

2018

1434

55

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. 

Toezeggi

ngen

Commiss

ie 

samenlev

ing

JB 15-03-

2018

Overig 04-10-

2018

Het verbeterplan 

jongerenwerk vormt 

onderdeel van de 

nota Integraal 

Jeugdbeleid 

(2018/854604).

06-06-

2019

BBOR 

Beheer en 

Beleid 

Openbare 

Ruimte

2018

8081

25

Toezegging 

wethouder 

Meijs over 

hoger 

plaatsen van 

waarschuwing

sborden

 Wethouder Meijs zegt toe in 

het plan Toegankelijkheid dat 

1e kwartaal 2019 wordt 

verwacht het hoger hangen 

van waarschuwingsborden bij 

wegwerkzaamheden, nav 

motie VVD  Laaghangend fruit 

hang borden hoger, te zullen 

meenemen

Toezeggi

ngen

Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 08-11-

2018

Overig 14-03-

2019

Wordt meegenomen 

bij  jaarverslag van de 

toegankelijkheid en 

de 

investeringsagenda 

voor toegankelijkheid, 

baz 2018802352

06-06-

2019

12
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2019

0403

62

Toezegging 

wethouder 

Meijs 

maandelijkse 

monitoring 

rapportage te 

leveren over 

werkzaamhed

en m.b.t. 

achterstanden 

WMO

-3 N.a.v. het interpellatiedebat 

over wachttijden in de WMO 

zegt wethouder Meijs toe 

maandelijks een monitoring 

rapportage voor te leggen aan 

de raad.  

Toezeggi

ngen

Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 20-12-

2018

Overig 06-06-

2019

Wordt meegenomen 

in de maandelijkse 

rapportages aan de 

commissie

06-06-

2019

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2018

8076

02

Toezegging 

wethouder 

Meijs over 

onderzoek 

naar wonen in 

zelfbeheer

 Wethouder Meijs zegt toe te 

onderzoeken of een 

voorziening voor wonen in 

zelfbeheer in Haarlem een 

goede aanvulling op het 

bestaande aanbod kan zijn,  

in dit onderzoek zowel de 

cliënten als de 

zorgaanbieders te betrekken,  

de raadscommissie 

Samenleving te informeren 

over de uitkomsten van dit 

onderzoek,- de kosten van dit 

onderzoek te dekken uit de 

reserve sociaal domein. .   

Toezegging Kadernota juli jl, 

november geregistreerd door 

Griffie

Toezeggi

ngen

Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 12-07-

2018

Overig 09-05-

2019

Wordt meegenomen 

in pva Taskforce 

huisvesting 

kwetsbare groepen.

29-08-

2019

Ter 

kennisna

me
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2019

2410

66

Initiatiefnota 

Ontwikkelings

mogelijkheden 

voor 

ongedocumen

teerden

Initiatief 

voorstelle

n

Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 22-03-

2019

Overig 29-08-

2019

29-08-

2019

JOS Jeugd 

Onderwijs en 

Sport

2016

5506

60

Toezegging 

resultaten 

werkgroep 

LEA

 Wethouder Snoek zegt toe de 

commissie op de hoogte te 

stellen van de resultaten van 

de werkgroep LEA. 

Toezeggi

ngen

Commiss

ie 

samenlev

ing

JB 24-11-

2016

Overig 06-07-

2017

Verschillende vormen 

van het educatief 

partnerschap op 

school worden 

geinventariseerd. Dit 

wordt onderdeel van 

het Beleidsplan 

Onderwijs 

Achterstanden Beleid, 

dat op 29 augustus 

geagendeerd wordt.

29-08-

2019

Ter 

kennisna

me
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

WI Werk en 

Inkomen

2018

8053

15

Wethouder 

Roduner zegt 

toe nav motie 

2.23 BIS Aan 

de slag bij 

Werkpas het 

voorstel mee 

te nemen in 

de verdere 

uitwerking van 

het 

participatiebe

drijf

;;-360  Wethouder Roduner 

zegt toe nav motie 2.23Bis 

Aan de slag bij Werkpas (t e 

onderzoeken in hoeverre het 

aantal tijdelijke 

dienstverbanden met een 

loonkostensubsidie van 50% 

bij Werkpas kan worden 

uitgebreid en daarover voor 

15 oktober 2018 verslag te 

doen aan de raad) het 

voorstel mee te nemen in de 

verdere uitwerking van het 

participatiebedrijf  Toezegging 

Kadernota juli jl, november 

geregistreerd door Griffie

Toezeggi

ngen

Gemeent

eraad 

Haarlem

FR 12-07-

2018

Overig 04-04-

2019

De planning loopt 

gelijk met de 

verkenning van het 

Participatiebedrijf 

omdat het voorstel 

wordt meegenomen 

in de uitwerking.

26-09-

2019
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

SMSR 

Schulden 

Minima en 

Sociale 

Recherche

2016

1964

50

RKC 

aanbeveling 

onderzoek 

schulddienstv

erlening - 

Evaluatie 

schuldhulpverl

ening

;; 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 

aanbeveli

ng

Rekenka

mercom

missie 

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.

26-09-

2019

Ter 

kennisna

me
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

SMSR 

Schulden 

Minima en 

Sociale 

Recherche

2018

2104

81

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. 

Toezeggi

ngen

Commiss

ie 

samenlev

ing

FR 19-04-

2018

Overig 06-12-

2018

26-09-

2019

Ter 

kennisna

me

JOS Jeugd 

Onderwijs en 

Sport

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 Gemeent

eraad 

Haarlem

MSN 02-04-

2015

Overig 28-05-

2015

De stand van zaken 

m.b.t. ondertekeking 

van de Verklaring 

Gelijke Behandeling 

is in de Agenda voor 

de Sport opgenomen. 

De eindevaluatie 

volgt in 2019.

28-11-

2019
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2019

0403

66

Toezegging 

wethouder 

Meijs 

onderzoek te 

doen naar 

samenwerking 

met 

proffessionals 

mbt oplossen 

achterstanden 

WMO

;;-3 -567 Wethouder Meijs 

geeft aan idee achter de motie 

Heb vertrouwen in de 

professionals een interessant 

idee te vinden en zegt toe  dit 

verder te willen onderzoeken. -

735 Motie Heb vertrouwen in 

de professionals 

<https://gemeentebestuur.haa

rlem.nl/bestuurlijke-

stukken/moties/3-Motie-SP-

Heb-vertrouwen-in-de-

professionals.pdf>    

Toezeggi

ngen

Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 20-12-

2018

Overig 13-03-

2020

Wordt meegenomen 

in de maandelijkse 

rapportages aan de 

commissie

13-03-

2020

PCM Project- 

en 

Contractman

agement

2019

2906

50

Toezegging: 

aandacht voor 

exploitatiekost

en, 

toegankelijkhe

id en 

duurzaamheid 

in DO

 Wethouder Snoek zegt toe in 

de DO aandacht te hebben 

voor exploitatiekosten, 

toegankelijkheid en 

duurzaamheid. 

Toezeggi

ngen

Commiss

ie 

samenlev

ing

MSN 04-04-

2019

Overig Ter 

kennisna

me

JOS Jeugd 

Onderwijs en 

Sport

2019

2906

33

Toezegging: 

geherijkte 

investeringsag

enda sport

 Wethouder Snoek zegt toe 

voor de zomer te komen met 

een geherijkte 

investeringsagenda sport.   

Toezeggi

ngen

Commiss

ie 

samenlev

ing

MSN 04-04-

2019

In route Ter 

kennisna

me
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afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2019

3563

66

Motie 20.1 

Heldere 

kaders 

uitvraag 

sociale basis

;;-240 Verzoekt het college 

om: -360-240· Met één, 

volledig, kaderstellend 

document naar de raad te 

komen met daarin 

concrete(re) doelen en te 

bereiken effecten, een heldere 

procesaanpak, opzet voor 

monitoring etc.; · De raad 

daadwerkelijk in staat te 

stellen te sturen op de inzet 

en effectiviteit van 

welzijnssubsidies; · In 

afwachting van het 

kaderstellend document de 

uitvraag sociale basis 1 jaar 

uit te stellen; · De nodige 

maatregelen te nemen voor 

de huidige partners en de 

nieuwe initiatieven met 

incidentele financiering al dan 

niet door een verlenging van 

de huidige subsidies dan wel 

door een herverdeling door 

het college; · De raad op korte 

termijn te informeren over de 

vervolgstappen;  

Moties Gemeent

eraad 

Haarlem

MTM 18-04-

2019

Overig

19



Actielijst cie Samenleving tbv 9 mei 2019

afdeling zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

pfh 

code

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking 

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeli

ng

MO 

Maatschapp

elijke 

Ondersteuni

ng

2019

2288

02

Toezegging 

terugkoppelin

g uit 

gesprekken 

met 

leveranciers 

WMO-

hulpmiddelen

 Bij de behandeling van 

agendapunt 6 voortgang 

ontwikkeling wachttijden 

WMO-aanvragen februari 

2019 zegt wethouder Meijs op 

verzoek van de SP het 

volgende toe. In de 

uitgebreidere 

voortgangsrapportage 

wachttijden WMO, waarvan de 

verwachting is dat deze in 

april openbaar wordt, zal 

teruggekoppeld worden wat er 

uit de gesprekken met de 

leveranciers van WMO-

hulpmiddelen gekomen is.   

Toezeggi

ngen

Commiss

ie 

samenlev

ing

MTM 07-03-

2019

In route  Het onderwerp is 

besproken bij de 

behandeling van de 

rapportage stand van 

zaken wachttijden WMO 

(punt 13 van de agenda). 

De commissie heeft 

aangegeven dat het 

onderwerp voldoende is 

besproken en daarmee de 

BAZ is afgedaan. 

Ter 

besprekin

g

20


