Jaarplanning cie Samenleving tbv vergadering 9 mei 2019
afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

Griffie
Haarlem

2018 Ontmoeting
0982 Schoolbesturen
03

Ontmoeting Schoolbesturen

Jaaragenda

Overig

04-10- Nog geen mogelijkheid 07-03- Ter
2018 gehad om nieuwe
2019 besprekin
datum te prikken.
g

MO
Maatschap
pelijke
Ondersteu
ning
MO
Maatschap
pelijke
Ondersteu
ning
MO
Maatschap
pelijke
Ondersteu
ning

2018 Evaluatie
0981 Ondersteuning
37
zelf en
belangenorganisat
ies
2018 Evaluatie Haarlem
0980 Regenboogstad
72
2018

Collegebesluit ter bespreking Jaaragenda
commissie

Commissi JB 09-02e
2018
samenlevi
ng
Commissi MT 09-02e
M 2018
samenlevi
ng

Commi
ssie/ra
ad

06-12- 20/12/2018 Input wordt 07-03- Ter
2018 in informatienota en
2019 kennisna
evaluatie verwerkt.
me

Jaaragenda

Commissi MT 09-02- Commi
e
M 2018 ssie/ra
samenlevi
ad
ng

06-12- 20/12/2018 Input wordt 07-03- Ter
2018 verwerkt in
2019 besprekin
informatienota.
g

2018 Investeringsplan
8511 toegankelijkheid
38
(Kadernota)

;; Op basis van de ervaringen Jaaragenda
van het jaar van de
toegankelijkheid 2018 wordt
een plan opgesteld waarin de
belangrijkste maatregelen en
investeringen benoemd
worden die de komende jaren
nodig zijn om Haarlem
toegankelijk te maken.

Commissi MT 20-12- Overig
e
M 2018
samenlevi
ng

10-01- Deze BAZ is
04-04- Ter
2019 gekoppeld aan de BAZ 2019 advisering
van BBOR met nr
2018/802352

WI Werk
en
Inkomen

2018 Eindrapportage
8634 project 'Ik doe
45
mee'

Wethouder Roduner zegt toe Toezegginge Commissi FR 11-12- Commi
dat hij in het eerste kwartaal
n
e
2018 ssie/ra
van 2019 de eindrapportage
samenlevi
ad
van het project "Ik doe mee"
ng
naar commissie Samenleving
stuurt.

Voorstel aan de raad om
regenboogbeleid voort te
zetten

1

07-03- Uitloop afhandeling
2019 onderzoeken

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

04-04- Ter
2019 kennisna
me
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

MO
2018 Kaderstelling
Maatschap 5504 Sociale Basis
pelijke
60
2020
Ondersteu
ning

WI Werk
en
Inkomen

2018 Evaluatie 'Ik doe
8515 mee'
47

Verantwoording regulier
vanuit het Koersdocument

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

Jaaragenda

Commissi MT 03-09- Commi
e
M 2018 ssie/ra
samenlevi
ad
ng

01-11- Op 6 september 2018 04-04- Ter
2018 is de Opinienota
2019 advisering
Sociale Basis 2020
besproken in de
commissie
Samenleving. De
commissie heeft
aangegeven meer grip
te willen op het
resultaat van de inzet
van subsidiepartners.
Om die reden wil het
college de inhoudelijke
kaderstelling (het 'wat')
voor de Sociale Basis
2020 door de
gemeenteraad laten
vaststellen.

Jaaragenda

Commissi FR 20-12- Commi
e
2018 ssie/ra
samenlevi
ad
ng

07-032019

2

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

04-04- Ter
2019 besprekin
g
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

MO
2018 Langer zelfstandig Evaluatie plan van aanpak uit Jaaragenda
Maatschap 0153 wonen
2015
pelijke
55
Ondersteu
ning

Commissi MT 10-01- Commi
e
M 2018 ssie/ra
samenlevi
ad
ng

11-01- Besloten is het
04-04- Ter
2018 document in te korten: 2019 kennisna
dat vergt meer tijd.
me
Document wordt
aangescherpt en per
categorie ingedeeld.
Verdere
aanvullingen/effecten
worden opgenomen in
het document

JOS Jeugd 2019 Afrekening
;; Inzake verbouwingen in de
Onderwijs 0366 onderwijskrediete afgelopen periode bij diverse
en Sport
15
n
scholen

Commissi JB 14-01- Overig
e
2019
samenlevi
ng

07-03- De besluitvorming
04-04- Ter
2019 rond de afrekeningen 2019 besprekin
kostte meer tijd, alle
g
afrekeningen zijn
inmiddels aangeleverd
en verwerkt ter
behandeling in de raad
van april.

Jaaragenda

3

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

OMB
2018 Motie 23.6 Zend
Omgevings 1470 goede informatie
beleid
21
over straling

omschrijving

soort

Verzoekt het college In
Moties
contact te treden met de ggd
en met een voorstel te komen
hoe de informatievoorziening
over straling en de mogelijke
effecten daarvan helder
gecommuniceerd kunnen
worden op de site van de ggd
en de site van de gemeente
Haarlem.

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

Gemeente MT 15-03- Commi ;; Afdoening: De
21-06- GGD Kennemerland
11-04- Ter
raad
M 2018 ssie/ra GGD Kennemerland 2018 heeft de informatie
2019 kennisna
Haarlem
ad
heeft, in overleg met
inmiddels op haar site
me
de gemeente
staan. De juiste plek
Haarlem, onder de
voor verwijzing
rubriek milieu en
hiernaar op de
gezondheid een
Haarlem site moet
informatiepagina
worden vormgegeven,
over
passend binnen de
elektromagnetische
strenge, selectieve
velden van gsm en
regels voor te
umts-antennes
verstrekken informatie
(vaak aangeduid als
via deze site.
"straling")
toegevoegd. Dit
betreft de pagina
<https://www.ggdken
nemerland.nl/milieuen-gezondheid/gsm-en-umts-antennes> .
Deze pagina is
gebaseerd op een
webpagina van de
GGD Rotterdam, en
bevat een goed
uitgebalanceerde
combinatie van
directe informatie en
verwijzingen naar
diverse sites waar
brede en diepe
achtergrondinformati
e uit allerlei bronnen
kan worden
gevonden. Ook kan
hier de GGD

4
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

JOS Jeugd 2018 Integraal
Onderwijs 8545 uitvoerignsplan
en Sport
17
sportaccommodati
es in verband met
de "Groei van de
stad"

Vaststellen integraal
uitvoeringsplan "Sport aan
zet"met uitwerkng plannine
investeringen binnen- en
buitensport 2019-2022 a.g.v.
Groei in de stad.

Jaaragenda

Commissi MS 20-12- Commi
e
N 2018 ssie/ra
samenlevi
ad
ng

06-06- De planning is nu
2019 afgestemd op de
behandeling van de
kadernota.

09-05- Ter
2019 besprekin
g

JOS Jeugd 2018 Duurzaamheid
Onderwijs 8568 van
en Sport
74
schoolgebouwen

Wethouder Botter zegt toe
Toezegginge Commissi JB 07-12- Overig
dat hij in het eerste kwartaal
n
e
2018
van 2019 met een notitie komt
samenlevi
hoe het staat met de
ng
duurzaamheid van de
schoolgebouwen in Haarlem.

07-03- Deze toezegging wordt 09-05- Ter
2019 opgenomen in het vast 2019 besprekin
te stellen Strategisch
g
Huisvestingsplan
(SHO). Het SHO is na
overleg met de
schoolbesturen met
een maand uitgesteld
tot 9 mei 2019.

JOS Jeugd 2018 Vaststellen
Onderwijs 5307 Strategisch
en Sport
04
Huisvestingsplan
Onderwijs (SHO)

Maart 2018 is deze nota ter
informatie aan de commissie
gezonden. Nu met de
Kadernota de middelen
beschikbaar zijn gesteld, kan
de nota ook worden
vastgesteld in de raad.

01-11- Het geactualiseerde
09-05- Ter
2018 SHO is met de
2019 besprekin
schoolbesturen
g
besproken in het
bestuurlijk overleg. De
schoolbesturen
hebben gevraagd om
een extra bespreking
over het stuk. Het stuk
wordt daarom een
maand later in
besluitvorming
gebracht.

Jaaragenda

Commissi JB 27-08- Commi
e
2018 ssie/ra
samenlevi
ad
ng

5
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

Jaaragenda

Commissi JB 28-01- Commi
e
2019 ssie/ra
samenlevi
ad
ng

04-04- De renovatie van de
09-05- Ter
2019 Cruquius kon
2019 advisering
opgestart worden
nadat de Argonauten
in gebruik werd
genomen. Dat laatste
is enigszins vertraagd
waardoor de renovatie
van de Cruquius ook is
vertraagd.

Jaaragenda

Commissi FR 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

09-052019

MO
2019 Regenboogbeleid Het gaat om aangepast
Jaaragenda
Maatschap 1826 2019-2022
beleid. Het vastleggen van
pelijke
21
een nieuw actieplan. Het oude
Ondersteu
actieplan liep tot 2018/
ning

Commissi MT 05-03- Commi
e
M 2019 ssie/ra
samenlevi
ad
ng

04-04- Regenboogplan wordt 09-05- Ter
2019 verder uitgewerkt met 2019 besprekin
partners
g

JOS Jeugd 2019 Krediet
Onderwijs 2268 verbouwing
en Sport
09
Cruquiusschool

WI Werk
en
Inkomen

2018 Paswerk
8517 Jaarrekening
60
2018

Het college stemt in met de
jaarrekening en is bevoegd
om de jaarrekening door te
sturen aan het bestuur.

6

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

09-05- Ter
2019 kennisna
me
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

WI Werk
en
Inkomen

2018 Paswerk
8515 Begroting 2020
82

JOS Jeugd 2018 Informatienota
Onderwijs 5306 International
en Sport
86
School Haarlem
(ISH)

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

Het bestuur zendt jaarlijks
Jaaragenda
vóór 15 april een
ontwerpbegroting, voorzien
van een toelichting, aan de
raden van de deelnemende
gemeenten. De raden kunnen
bij het bestuur vóór 1 juli hun
zienswijze over de
ontwerpbegroting naar voren
brengen. Het college bereidt
het raadsstuk met conceptzienswijze raad voor.

Commissi FR 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

04-042019

09-05- Ter
2019 advisering

De commissie informeren
Jaaragenda
over de voortgang van de ISH
en de te verwachten
consequenties voor de
komende jaren

Commissi JB 27-08- Commi
e
2018 ssie/ra
samenlevi
ad
ng

01-11- De notitie over de ISH 09-05- Ter
2018 wordt tegelijk met het 2019 kennisna
SHO in besluitvorming
me
gebracht. Na
bespreking met de
schoolbesturen
hebben zij verzocht
het SHO een maand
later in besluitvorming
te brengen. Dat
betekent dat ook de
notitie over de ISH een
maand later komt.

7
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

MO
2018 Clientervaringson
Maatschap 8509 derzoek Wmo
pelijke
49
2018
Ondersteu
ning

;; Wettelijk verplicht jaarlijks
clientervaringsonderzoek
onder gebruikers van Wmo
voorzieningen

Jaaragenda

Commissi MT 20-12- Commi Gelet op de
04-04- Gelet op de
09-05- Ter
e
M 2018 ssie/ra samenhang met de 2019 samenhang met de
2019 besprekin
samenlevi
ad
stukken over de
stukken over de
g
ng
wachttijden Wmo,
wachttijden Wmo,
worden de resultaten
worden de resultaten
van het
van het
clientervaringsonderz
clientervaringsonderzo
oek over 2018
ek over 2018
geagendeerd voor de
geagendeerd voor de
vergadering van 9
vergadering van 9 mei
mei 2019.
2019.

MO
2018 Right tot
Maatschap 0709 Challenge
pelijke
42
Ondersteu
ning

collegebesluit tkn commissie Jaaragenda

Commissi MT 01-02- Overig
e
M 2018
samenlevi
ng

8

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

19-04- Er is gestart met het
06-06- Ter
2018 uitvoeren van een
2019 kennisna
experiment met enkele
me
initiatieven. Op dit
moment worden
gesprekken gevoerd
over de samenloop
van dit experiment met
het project Sociale
Basis 2020. Zodra hier
meer duidelijkheid
over is wordt de
commissie
geïnformeerd over de
voortgang. De
gesprekken kosten
meer tijd dan voorzien.
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

07-02- Financiele paragraaf is 06-06- Ter
2019 nog niet rond.
2019 besprekin
g

BBOR
2018 Toegankelijkheid
Beheer en 8023 Haarlem
Beleid
52
Openbare
Ruimte

;; Raadsvoorstel over 1)
Jaaragenda
Ambitiedocument
Toegankelijkheid 2) verslag
Jaar van de Toegankelijkheid
2018 en 3) Routekaart
Toegankelijkheid

Commissi MT 15-11- Overig
e
M 2018
samenlevi
ng

JOS Jeugd 2018 Verbetervoorstel
Onderwijs 2555 Kinderen in de
en Sport
35
maatschappelijke
en
vrouwenopvang

Het verbetervoorstel volgt uit: Jaaragenda
https://gemeentebestuur.haarl
em.nl/vergaderingen/Commis
sie-samenleving/2018/22februari/20:00

Commissi JB 24-05- Overig Om het
06-09- Het college heeft in
06-06- Ter
e
2018
verbetervoorstel zo 2018 februari 2018
2019 besprekin
samenlevi
volledig mogelijk te
toegezegd om
g
ng
laten zijn, is een
besluitpunten uit het
aantal
initiatiefvoorstel
ontwikkelingen
‘Kinderen in de
binnen de
maatschappelijke en
opvanglocaties
vrouwenopvang’ nader
afgewacht. Ook de
uit te werken in een
rol van het CJG
verbetervoorstel. Het
m.b.t. kinderen in de
college wil voldoende
vrouwenopvang is
recht doen aan de
hierbij meegenomen.
verbeteringen die op
Er vindt een laatste
elke locatie zijn
afstemming hierover
doorgevoerd, en
plaats.
voldoende inzichtelijk
krijgen welke effecten
de verbeteringen
hebben gehad. De
uitwerking van het
verbetervoorstel vraagt
meer tijd.

9

Jaarplanning cie Samenleving tbv vergadering 9 mei 2019
afdeling

zaak onderwerp
num
mer

JOS Jeugd 2019 Verlenen
Onderwijs 1502 aanvullend krediet
en Sport
08
nieuwbouw Rudolf
Steiner College en
renovatie Rudolf
Steiner School

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

Op 15 mei vindt de
aanbesteding van dit project
plaats. Gezien de recente
prijsstijgingen in de bouw, is
de kans aanwezig dat geen
van de partijen binnen het
budget inschrijven. De raad
zal dan gevraagd worden
aanvullend krediet
beschikbaar te stellen.

Jaaragenda

Commissi JB 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

06-062019

06-06- Ter
2019 besprekin
g

10
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

JOS Jeugd 2018 Regiovisie Geweld ;; Gemeenten gaan samen
Jaaragenda
Onderwijs 8511 hoort nergens
met het Rijk de strijd aan
en Sport
57
thuis
tegen huiselijk geweld en
kindermishandeling. Eind april
is door de VNG, samen met
de ministeries van JenV en
VWS, het
meerjarenprogramma Geweld
hoort nergens thuis
gepresenteerd. Hierin staan
veel maatregelen om huiselijk
geweld en kindermishandeling
terug te dringen en duurzaam
op te lossen. Ambitie van het
programma is huiselijk geweld
en kindermishandeling terug
te dringen, de schade van
geweld te beperken en de
cirkel van geweld, de
overdracht van generatie op
generatie, duurzaam te
doorbreken. Het is de
bedoeling dat elke regio een
regioaanpak inricht. Deze
regionale aanpak neemt de
uitvoering van de actielijnen
van het programma binnen de
regio ter hand. Hiervoor kan
de regio gebruik maken van
hetgeen al ontwikkeld is (bv.
regiovisie) en dit waar nodig
aanvullen met de nog
ontbrekende ambities uit het
programma.

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

Commissi JB 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

07-03- In nauwe afstemming
2019 met de regio en de
aan te stellen
projectleider 'Geweld
hoort nergens thuis'
wordt de stand van
zaken opgemaakt en
middels een
Raadsinformatiebrief
voor het zomer reces
gedeeld

06-06- Ter
2019 kennisna
me
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

JOS Jeugd 2018 Nota integraal
Onderwijs 8546 jeugdbeleid
en Sport
04
'Samen voor
jeugd'

?

Jaaragenda

Commissi JB 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

06-06- Ter
2019 besprekin
g

MO
Maatschap
pelijke
Ondersteu
ning
SMSR
Schulden
Minima en
Sociale
Recherche

2019 Domus(Plus) en
3141 Skaeve Huse
46

Realisatie
woonzorgvoorzieningen voor
kwetsbare daklozen VRKregio Kennemerland

Jaaragenda

Commissi MT 20-12- Overig
e
M 2018
samenlevi
ng

28-11- Deze datum is in de
2019 startnotitie ''Samen
voor Jeugd''
afgesproken met de
commissie.
06-062019

2018 Versterken
;; Collegebesluit ter
8387 fraudebestrijding kennisname aan de
31
Wmo
commissie
2015/Jeugdwet (in
plaats van
beleidsnota).

Jaaragenda

Commissi MT 20-12- Overig
e
M 2018
samenlevi
ng

07-02- Uitwerking heeft meer 06-06- Ter
2019 tijd gekost.
2019 kennisna
me

WI Werk
en
Inkomen

2016 Klanttevredenheid Jaarlijks wordt de
5844 sonderzoek SZW Klantteveredenheid bij SZW
67
2016
gemeten middels een
onderzoek

Jaaragenda

Commissi FR 15-12- Overig
e
2016
samenlevi
ng

14-09- De wijze waarop we
06-06- Ter
2017 het KTO invullen is
2019 kennisna
nader onderzocht; het
me
onderzoek vindt plaats
in het laatste kwartaal
van 2018.

Jaaragenda

Commissi JB 05-03- Overig Met BBV
e
2019
2019/2288846 kan
samenlevi
deze BAZ worden
ng
afgedaan.

06-062019

JOS Jeugd 2019 Vaststellen
Onderwijs 1826 Verordening
en Sport
11
Jeugdhulp
gemeente
Haarlem 2019

Vervangt de verordening
jeugdhulp 2017/59418

12

06-06- Ter
2019 advisering

06-06- Ter
2019 advisering
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

SMSR
2018 Budgetondersteun collegebesluit met
Schulden 5612 ing op Maat loont evaluatierapport van pilot
Minima en 43
BooM
Sociale
Recherche

Jaaragenda

Commissi FR 06-09- Overig
e
2018
samenlevi
ng

01-11- Evaluatie van BooM
06-06- Ter
2018 voor statushouders
2019 kennisna
willen we graag
me
meenemen in
evaluatierapport om
ook passende
adviezen voor vervolg
en samenwerking met
Vluchtelingenwerk te
kunnen geven. jan '19:
concept rapport
besproken in Staf en
Informatienota volgt.
4/2: Budgettair is het
mogelijk gebleken om
voor BooM direct een
collegebesluit op te
stellen. Om deze
reden schuift planning
op.

JOS Jeugd 2019 Kaderstellende
Onderwijs 2897 nota integraal
en Sport
47
jeugdbeleid
'Samen voor
jeugd'

Jaaragenda

Commissi JB 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

29-082019

;; Is een vervolg op de BAZ
2018/854604

13

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

29-08- Ter
2019 advisering
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

JOS Jeugd 2018 Beleidsplan
;; De rijksoverheid heeft de
Jaaragenda
Onderwijs 0913 Onderwijsachterst landelijke regeling
en Sport
53
andenbeleid /
Onderwijsachterstandenbeleid
Voor-en
met één jaar heeft verlengd
voegschoolse
tot 1 januari 2019. Het
educatie 2019beleidsplan 2019-2023 zal ter
2023
vaststelling worden
voorgelegd

Commissi JB 09-02- Overig
e
2018
samenlevi
ng

06-09- Vanaf 2019 is sprake 29-08- Ter
2018 van een nieuwe
2019 advisering
periode
Onderwijsachterstande
nbeleid (OAB). Naar
verwachting publiceert
de Rijksoverheid in
maart 2019 de
Algemene Maatregel
van Bestuur,
behorende bij de Wet
OAB. Deze treedt in
werking op 1-1-2020.
Het OAB-beleidsplan
zal ter vaststelling
worden voorgelegd.

JOS Jeugd 2015 Beleidsplan Vroeg Nieuw beleidsplan 2017.
Onderwijs 5620 en Voorschoolse
en Sport
63
Educatie (VVE)

Commissi JB 17-12- Overig
e
2015
samenlevi
ng

24-11- Vanaf 2019 is sprake 29-08- Ter
2016 van een nieuwe
2019 besprekin
periode
g
Onderwijsachterstande
nbeleid (OAB). Naar
verwachting publiceert
de Rijksoverheid in
maart 2019 de
Algemene Maatregel
van Bestuur,
behorende bij de Wet
OAB. Deze treedt in
werking op 1-1-2020.
Het OAB-beleidsplan
zal ter vaststelling
worden voorgelegd.

Jaaragenda
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huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

Jaarplanning cie Samenleving tbv vergadering 9 mei 2019
afdeling

zaak onderwerp
num
mer

SMSR
2018 Pilot NewFuture
Schulden 0182 (jongeren en
Minima en 77
schulden)
Sociale
Recherche

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

;; Voortgang en resultaten
pilot

Jaaragenda

Commissi FR 10-01- Overig
e
2018
samenlevi
ng

01-03- sept '18: gekozen is
29-08- Ter
2018 om de evaluatie na 1 2019 kennisna
jaar te doen;
me
groepsbijeenkomsten
van eerste lichting
jongeren is nu
afgerond en de
coaches van CJG,
Leger, Streetcorner
kunnen nu reeele
inschatting van
benodigde capaciteit
maken. jan '19:
facsheet met
resultaten opgemaakt
en informatienota
wordt nu opgesteld.
Planning reeel voor
maart 2019 4-2-'19:
vervolgvoorstelen
rondom
trajectbegeleiding en
financiering daarvan
nog in behandeling; 84-'19: afstemming met
ketenpartners over
evaluatie en vervolg
heeft meer tijd in
beslag genomen;
planning schuift
hierdoor op want
rapport kan nu pas
opgesteld worden.
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huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

Jaarplanning cie Samenleving tbv vergadering 9 mei 2019
afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

JOS Jeugd 2019 Matrix aanpassen Wethouder Snoek zegt toe
Onderwijs 1093 Non-infill
dat hij de de matrix zal
en Sport
75
aanpassen. Hij zal de noninfill en super gras naast de
infill meenemen in de matrix.
De wethouder zal alle
varianten onderzoeken.

Toezegginge Commissi MS 08-02- Overig 07-03-2019: Medio 26-02- Onderzoek naar alle
n
e
N 2019
spetember 2019
2019 varianten kost tijd.
samenlevi
komt een raadsmarkt
ng
over de varianten
invulmateriaal,
diverse partijen
worden daarvoor
uitgenodigd. De input
hiervan wordt benut
voor de matrix
invulmateriaal te
actualiseren en aan
te vullen met non
infill velden en
supergras

02-09- Ter
2019 kennisna
me

SMSR
2018 Beleidsplan
Schulden 8387 Minimabeleid
Minima en 56
2020-2023
Sociale
Recherche

;; raadsstuk met beleidsplan

Jaaragenda

Commissi FR 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

26-092019

26-09- Ter
2019 advisering

MO
2018 Doorontwikkeling
Maatschap 8510 Toezicht en
pelijke
55
Handhaving
Ondersteu
kwaliteit en
ning
rechtmatigheid
Wmo

;; Informatienota over welke
Jaaragenda
stappen de gemeente zet om
het toezicht op de kwaliteit en
de rechtmatigheid van de
Wmo maatwerkvoorzieningen
te verbeteren

Commissi MT 20-12- Overig
e
M 2018
samenlevi
ng

04-04- Prioriteit heeft gelegen 26-09- Ter
2019 bij wegwerken
2019 kennisna
achterstanden WMO.
me
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Jaarplanning cie Samenleving tbv vergadering 9 mei 2019
afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

JOS Jeugd 2018 Update
Onderwijs 8546 Verordening
en Sport
14
voorzieningen
huisvesting
onderwijs
Haarlem

Vanwege wettelijke
aanpassingen en lokale
ontwikkelingen is het
noodzakelijk de huidige
verordening aan te passen.

Jaaragenda

Commissi JB 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

26-092019

26-09- Ter
2019 besprekin
g

MO
2019 Toezegging:
Maatschap 2906 commissie
pelijke
82
ontvangt
Ondersteu
definitieve
ning
beschikking
sociale basis

Wethouder Meijs zegt toe de Toezegginge Commissi MT 04-04- Overig
commissie een definitieve
n
e
M 2019
beschikking Sociale Basis te
samenlevi
sturen, inclusief wijze van
ng
monitoring en verantwoording,
voordat de contract worden
getekent met de externe
partners aan de thematafels.

26-092019

26-09- Ter
2019 advisering

WI Werk
en
Inkomen

2018 Verkenning
Het college bereidt het
0715 Participatiebedrijf raadsstuk voor met
73
conceptzienswijze voor. De
raden wordt gevraagd hun
zienswijze naar voren te
brengen.

Jaaragenda

Commissi FR 01-02- Overig
e
2018
samenlevi
ng

24-05- Tussentijds komt er
26-09- Ter
2018 een informatienota
2019 advisering
rond het proces van
mogelijke regionale
samenwerking in het
Participatiebedrijf. Dit
betekent dat het
collegebesluit over het
vervolgonderzoek
doorschuift.

WI Werk
en
Inkomen

2018 Verordening
8516 inburgering met
61
plan van aanpak

Wetgeving is in de maak.
Jaaragenda
Nieuwe verordening vanuit het
Rijk

Commissi FR 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

06-06- In afwachting van
2019 wetgeving vanuit het
Rijk.
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31-10- Ter
2019 advisering

Jaarplanning cie Samenleving tbv vergadering 9 mei 2019
afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

JOS Jeugd 2018 Eindevalautie
Onderwijs 8544 Agenda voor de
en Sport
99
Sport 2015-2019,
inclusief nieuwe
Agenda voor de
sport 2020-2023

Rapportage over behaalde
resultaten Agenda voor de
sport 2015-2019 en nieuwe
Agenda voor de Sport 20202023

Jaaragenda

Commissi MS 20-12- Overig
e
N 2018
samenlevi
ng

28-112019

28-11- Ter
2019 besprekin
g

JOS Jeugd 2018 Jaarverslag 2018
Onderwijs 8545 Onderwijs
en Sport
40
Stichting
Zelfstandige
Gymnasia

De raad is als extern
Jaaragenda
toezichthouder bevoegd om
vast te stellen dat op basis
van het jaarverslag 2017 de
instandhouding van openbaar
voortgezet gymnasiaal
onderwijs gerealiseerd is.

Commissi JB 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

28-112019

28-11- Ter
2019 besprekin
g

Jaaragenda

Commissi MS 20-12- Overig
e
N 2018
samenlevi
ng

28-112019

28-11- Ter
2019 advisering

Jaarlijks brengt het College
Jaaragenda
B&W in het kader van de
informatieplicht verslag uit aan
de raad over het gevoerde
beleid ten aanzien van
schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten

Commissi JB 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

28-112019

28-11- Ter
2019 kennisna
me

JOS Jeugd 2018 Investeringen
Vrijgeven van kredieten voor
Onderwijs 8545 bestaand areaal vervangingsinvesteringen /
en Sport
23
sportaccommodati renovaties sportvelden
es / velden 2019
JOS Jeugd 2018 Jaarverslag GR
Onderwijs 8545 Schoolverzuim en
en Sport
73
Voortijid
Schoolverlaten
Leerplein 20172018
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

JOS Jeugd 2018 Jaarverslag 2018 De raad is als extern
Jaaragenda
Onderwijs 8545 Stichting
toezichthouder bevoegd om
en Sport
56
Dunamare
vast te stellen dat op basis
Onderwijsgroep
van het jaarverslag 2017 de
instandhouding van openbaar
voortgezet onderwijs
gerealiseerd is.

Commissi JB 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

28-112019

28-11- Ter
2019 besprekin
g

SMSR
2018 Beleidsplan
;; raadsstuk met beleidsplan
Schulden 8387 Integrale
Minima en 47
schuldhulpverleni
Sociale
ng 2020-2023
Recherche

Jaaragenda

Commissi FR 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

28-112019

28-11- Ter
2019 advisering

JOS Jeugd 2018 Jaarverslag 2018 De raad is als extern
Jaaragenda
Onderwijs 8545 Stichting
toezichthouder bevoegd om
en Sport
61
Spaarnesant
vast te stellen dat op basis
van het jaarverslag 2017 de
instandhouding van openbaar
primair onderwijs gerealiseerd
is.

Commissi JB 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

28-112019

28-11- Ter
2019 besprekin
g

PCM
2018 Krediet
Project- en 8545 nieuwbouw
Contractma 93
sporthal Sportweg
nagement

Commissi MS 20-12- Overig
e
N 2018
samenlevi
ng

28-112019

28-11- Ter
2019 besprekin
g

Afronding planvoorbereiding
met vastleggen definitief
ontwerp en begroting
stichtingskosten

soort

Jaaragenda
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afdeling

zaak onderwerp
num
mer

WI Werk
en
Inkomen

WI Werk
en
Inkomen

omschrijving

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

2018 Evaluatie Stichting Jaarlijkse evaluatie
0709 voor
collegebevoegdheid
77
vluchtelingStudent
en het UAF

Jaaragenda

Commissi FR 01-02- Overig
e
2018
samenlevi
ng

19-04- De eveluatie is op de 12-12- Ter
2018 jaaragenda van 2018 2019 kennisna
geplaatst. In het
me
convenant wordt ook
een evaluatie, eind
2018 genoemd. Het
convenant heeft echter
een looptijd t/m 31
december 2019. De
planning van de
evaluatie is dan ook
aangepast naar
december 2019. Het
college zal dan een
besluit nemen over het
al- of niet verlengen
van het convenant, dat
ter informatie naar de
commissie
samenleving zal
worden gestuurd.

2018 Evaluatie 'Banen
8515 in het groen'
31

Jaaragenda

Commissi FR 20-12- Overig
e
2018
samenlevi
ng

26-09- Pas eind 2019 kan er
2019 inzicht gegeven
worden in de
definitieve resultaten
van het project

Uitvoering van een motie
eindrapportage

20

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

01-01- Ter
2020 besprekin
g

Jaarplanning cie Samenleving tbv vergadering 9 mei 2019
afdeling

zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

MO
2018 Focusproject
Brief naar commissie met
Maatschap 0981 evaluatie plan van evaluatie
pelijke
13
aanpak
Ondersteu
bespreekbaar
ning
maken van
homoseksualiteit
in vluchtelingen
en
migrantenkringen

soort

bestuurso pfh ontsta status standvanzaken
rgaan
co ansdat zaak
de um

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behandeli
planni ng
ng

Jaaragenda

Commissi MT 09-02- Overig
e
M 2018
samenlevi
ng

06-12- Project loopt t/m
2018 december 2019.

06-03- Ter
2020 besprekin
g
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