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Besluitenlijst 

 Commissie samenleving 

 Datum: donderdag 3 maart 2022 

 Aantal bezoekers: 2  

 Aantal sprekers: 7  

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

5.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

 Transcript commissie d.d. 3 februari 2022 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Haarlem biedt financieel kwetsbare inwoners ondersteuning bij hoge energielasten 

Cie Samenleving 3 maart 2022: ter advisering naar de raad d.d 24 maart: akkoord voor 

besluitvorming hamerstuk met stemverklaring.  

(2022/67024) 

 

 

 

Overige punten ter bespreking 

7.  Aanvraag Erfgoed Deal ten behoeve van project Buurtbakens 

Cie. Ontwikkeling 3 februari 2022: t.k.n. stuk is voor kennisgeving aangenomen. 
Cie. Samenleving 3 februari 2022: op verzoek van de fractie Jouw Haarlem is het tkn stuk 
opgewaardeerd ter bespreking voor een volgende vergadering.  

Cie Samenleving 3 maart 2022: het tkn stuk is voldoende besproken.  

(2022/17009) 

 

 •  Ook ter info naar de commissie Samenleving! 
Cie. Ontwikkeling 3 februari 2022: t.k.n. stuk is voor kennisgeving aangenomen. 
Cie. Samenleving 3 februari 2022: op verzoek van de fractie Jouw Haarlem is het t.k.n. stuk 
opgewaardeerd ter bespreking voor een volgende vergadering.  
Cie. Samenleving 3 maart 2022: voldoende besproken.  

  

 Ter advisering aan de raad 

8.  Aanvraag extra krediet en verhogen afgegeven garantstelling nieuwe turnhal 

Cie. Samenleving 3 maart 2022: ter advisering naar de raad d.d. 24 maart.: akkoord voor 

besluitvorming als bespreekpunt met toezeggingen.  

(2022/70488) 
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 •  Toezeggingen Nieuw - Toezegging: wethouder de Raadt komt terug bij de Commissie 

Samenleving om krediet te vragen voor de extra nieuwe beheersmaatregelen die zullen 

voortkomen uit de beheersgroep. (2022/472989) 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging: wethouder de Raadt zegt toe dat de gemeente meer 
regie zal nemen m.b.t de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.  

Wethouder de Raadt zegt toe meer regie te nemen over:  
a. de bestaande problematiek rondom verkeersveiligheid, sociale veiligheid en 

parkeren en gaat hiervoor een schouw organiseren. 
b. het verbeteren van de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en parkeren als 

gevolg van de komst van de nieuwe turnhal en hiervoor een beheers- of 
werkgroep voor in te stellen die met beheers- en of verbetervoorstellen 
komt. Deze beheersgroep blijft ook na de realisatie nog actief.   
(2022/468315) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging wethouder de Raadt: toezending voorlopig ontwerp en 
uitslag omgevingsvergunning aan de Commissie Samenleving.  

De wethouder zegt toe dat het voorlopig ontwerp en de uitslag van de 
omgevingsvergunning voor de turnhal t.z.t toe te zenden aan de 
Commissie Samenleving. (2022/473072) 

 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging: wethouder de Raadt gaat na of de realisatie van een 
fietstunnel mogelijk blijft na de bouw van de nieuwe turnhal. 

Toezegging: de wethouder gaat na of de realisatie van een fietstunnel mogelijk blijft na 
de bouw van de nieuwe turnhal en komt er schriftelijk op terug. (2022/473578) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9.  Jaarverslag 2020-2021 GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) van de RMC-

regio Zuid-Kennemerland en IJmond 
Cie. Samenleving 2-12-2021: tkn stuk wordt ovv OPHaarlem ter bespreking geagendeerd in 
een volgende vergadering. 
Cie. Samenleving 13-1-2022: bespreking heeft niet plaatsgevonden wegens tijdnood. Schuift 
door naar een volgende vergadering. 

Cie. Samenleving 3 maart 2022: het bespreekpunt is voldoende besproken.  

(2021/592241) 

 

10.  Plan van aanpak stagediscriminatie MBO 
Cie. Samenleving 13 januari 2022: Op verzoek van de SP zal de nota ter bespreking worden 
geagendeerd in een volgende Cie vergadering. 

Cie. Samenleving 3 maart 2022: het tkn stuk is voldoende besproken.  

(2021/744604) 
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 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging wethouder Botter om op korte termijn beter inzicht te 
krijgen in de aantallen jongeren die geconfronteerd worden met stagediscriminatie.  

Wethouder Jur Botter zegt toe opnieuw te bespreken met het bureau 
discriminatiezaken en het Leerplein om te kijken of er toch nog meer inzicht is te 
verkrijgen in de aantallen jongeren die geconfronteerd worden met 
stagediscriminatie. (2022/467712) 

 

 •  Jaaragenda - Motie 12 Discrimineren mogen we nooit accepteren 

Cie Samenleving 3 maart 2022: akkoord Commissie Samenleving met de afdoening 
van de motie. (2021/448867) 

 

11.   Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

12.   Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2022 
Cie. Samenleving 13 januari 2022: tkn stuk wordt ovv de PvdA ter bespreking geagendeerd in 

een volgende vergadering.Cie. Samenleving 3 maart 2022: het tkn stuk is voldoende 

besproken.  

(2021/570174) 

 

13.  Uitnodiging tot Inschrijving Gewoon in de Wijk 

Cie Samenleving 3 maart 2022: het bespreekpunt is voldoende besproken.  

(2022/53240) 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging wethouder Meijs over de monitoring van het 
samenwerkingsverband.  

Wethouder Meijs zegt toe de Commissie Samenleving te informeren over de 
monitoring van het samenwerkingsverband met een jaarplan. (2022/467535) 
 

 •  Toezeggingen - Toezegging wethouder Meijs over het betrekken van de commissie 

Samenleving bij de definitieve uitvraag (Gewoon in de Wijk). 
Wethouder Meijs zegt toe om de definitieve Uitnodiging tot inschrijving aan de commissie 

Samenleving voor te leggen na de tweede dialoogfase. Commissie Samenleving 3 maart 
2022: Commissie akkoord met afdoening van deze toezegging.(2021/494430) 
 

 •  Toezeggingen Nieuw- Toezegging: Wethouder Meijs zegt toe na een jaar een 
terugkoppeling te geven aan de Commissie Samenleving.   

Wethouder Meijs zegt toe na een jaar een terugkoppeling te organiseren waarin de 
partijen de raad zullen meenemen of we op de goede weg zijn. (2022/465955) 
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14.  Afbouw tijdelijke maatschappelijke opvang COVID 19 
Commissievergadering Samenleving 28/10/2021: Op verzoek van HvH zal deze BBV ter 
bespreking worden geagendeerd in de volgende Cie Samenleving. 
Commissievergadering Samenleving 2/12/2021: Het tkn stuk wordt behandeld in een eerst 
volgende Cie vergadering.  

Commissievergadering Samenleving 3 maart 2022: het tkn stuk is voldoende besproken. 

(2021/517673) 

 

15.  Toenemend aantal Wmo-meldingen met langere afhandelingsduur 
Comissievergadering Samenleving 28/10/2021: Op verzoek van de PvdA zal deze RIB ter 
bespreking worden geagendeerd in een volgende Cie vergadering Samenleving. 
Comissievergadering Samenleving 2/12/2021: De RIB wordt ter bespreking geagendeerd in 
een volgende Cie vergadering Samenleving.  
Commissievergadering Samenleving 3 maart 2022: het onderwerp is voldoende besproken. 

 

15.1 Wmo-meldingen en afhandelingstermijnen februari 2022 
Cie Samenleving 3 maart 2022: de RIB is voldoende besproken. 
15.2 Tabel nieuwe en afgehandelde WMO meldingen tot en met februari 2022. 

 

16.  Voortgangsrapportage RegioRijder januari-augustus 2021 en klanttevredeheidsonderzoek 

Wmo- en leerlingenvervoer 2021 

 
Cie Samenleving 2-12-2021: tkn stuk wordt ovv OpHaarlem ter bespreking geagendeerd in 

een volgende vergadering. 

Cie Samenleving 3 maart 2022: het tkn stuk is ovv OPHaarlem en met instemming van de Cie 

afgedaan wegens verouderde informatie. Het agenderingsverzoek zal niet opnieuw ter 

bespreking geagendeerd worden. 

(2021/604301) 

 

16.1 Evaluatie RegioRijder en uitgangspunten verwervingsstrategie Doelgroepenvervoer 
Cie Samenleving 3 maart 2022: het tkn stuk is bij nader inzien ovv OPHaarlem en met 
instemming van de Cie. afgedaan. Het agenderingsverzoek zal niet opnieuw ter bespreking 

geagendeerd worden. 

(2022/69867) 

 

17.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Vaststellen 213a rapportage Social Return on Investment (SROI) 
Cie. Samenleving 3 maart '22: o.v.v GLH is het tkn stuk ter bespreking geagendeerd voor een 
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volgende vergadering.  

(2021/674151) 

 •  Jaaragenda - 213a onderzoek SROI 

Ntb (2018/94042) 

 

1.2 Vaststellen beleidsregel Terug- en Invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en inburgering 

gemeente Haarlem. Cie Samenleving 3 maart '22: t.k.n nota voor kennisgeving aangenomen.  

(2021/613920) 

 

1.3 Collegebesluit Vaststellen Jeugdondersteuningsplan Zuid-Kennemerland 2022 e.v.  

Cie Samenleving 3 maart '22: t.k.n nota voor kennisgeving aangenomen.  

(2021/671103) 

 •  Jaaragenda - Collegebesluit-Vasttstellen Jeugd Ondersteunings Plan 
Cie Samenleving 3 maart '22: ter kennisgeving aangenomen.  
(2021/671291) 

 

1.4 Inrichting Regionaal Expertise Team (RET) Regio Zuid-Kennemerland en IJmond 

Cie Samenleving 3 maart '22: t.k.n nota voor kennisgeving aangenomen.  

(2021/614290) 

 •  Jaaragenda - Inrichting Regionaal Expertise Team (RET) Regio Zuid-Kennemerland en 
IJmond.  

BBV (2021/614290) Cie Samenleving 3 maart '22: voor kennisgeving aangenomen.  

(2022/51507) 

 

1.5 Nieuw afwegingskader maatwerkcontracten jeugdhulp mei 2021 
Cie Samenleving 3 maart '22: o.v.v Jouw Haarlem is het t.k.n stuk ter bespreking geagendeerd 

voor een volgende vergadering. (2021/569532) 

 

1.6 Stadsdeal ouderenhuisvesting, afspraken met corporaties en ouderenzorgorganisaties voor 

een toekomstbestendig Haarlem 
Cie. Ontwikkeling 3 maart 2022: t.k.n. nota voor kennisgeving aangenomen. 
Cie. Samenleving 3 maart 2022: t.k.n. nota is ovv van Trots Haarlem ter bespreking 

geagendeerd voor een volgende vergadering.  

(2022/73147) 

 •  Toezending rapportage inzake Huisvestingsopgave ouderenzorg Kennemerland 

Maatschappelijke opgave tot 2040 

 

 •  Jaaragenda - Stadsdeal ouderenhuisvesting 
Het college maakt afspraken met woningcorporaties en zorgaanbieders voor een 
levensloopbestendig Haarlem in lijn met het uitvoeringsprogramma van de woonvisie 

(2022/159886) 
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1.7 Collegereactie op ongevraagd advies van de participatieraad inzake inburgering 
Cie Samenleving 3 maart '22: ovv het CDA is het tkn stuk ter bespreking geagendeerd voor 

een volgende vergadering.  

(2022/86989) 

 •  Jaaragenda - Ongevraagd advies Participatieraad rond de uitvoering van de Nieuwe Wet 

Inburgering 

(2022/74405) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

3 Brieven van het College van BenW 

3.1 Stand van zaken (zorginhoudelijk en financieel) integratie Levvel5 in Levvel 
Cie. Samenleving 3 maart '22: t.k.n nota voor kennisgeving aangenomen.  

 

4 Beantwoorde raadsvragen 

4.1 Beantwoording art. 38 vragen PvdA personeelsschaarste in het primair & secundair onderwijs 

en kinderdagopvangcentra in Haarlem. Cie. Samenleving 3 maart '22: ovv de PvdA is het tkn 

stuk opnieuw geagendeerd voor een volgende vergadering.  

(2022/87562) 

 

 •  Ingekomen raadsvragen - Art. 38 vragen PvdA inz. personeelsschaarste in het primair & 

secundair onderwijs en kinderdagopvangcentra in Haarlem 

(2022/70628) 

 

5 Ingekomen stukken 

 

 •  Verzoek overleg Lorentzhuis  

 

 

 


