
Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Samenleving

10 mei 2022

AANWEZIG: dhr. Y. Bonnema (VVD), dhr. J.J. Duinker (HBB), mw. A.M. Apswoude (HBB), mw. M. Derks (D66), dhr. T.J. Zwijnenburg 
(D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GroenLinks), mw. S.A.de Wit-van der Linden (CDA), dhr. S.A. Meerhoff (PvdA), dhr. J.F. Struijf 
(wethouder).

AFWEZIG: mw. V.M. Storm van 's Gravesande-Penn (VVD)

VOORZITTER: mw. A.P. van der Have
COMMISSIEGRIFFIER: mw. E.B.C. van der Hoek
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Samenleving 10 mei 2022

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Er zijn geen insprekers.

3 Ontwerpbegroting 2023-2025 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (A)

GroenLinks geeft mee dat de consequenties van de afbouw van de rijksbijdrage nog duidelijker in 
beeld kunnen worden gebracht.

Conclusie van de voorzitter: De commissie stemt in met de zienswijze op de ontwerpbegroting 
2023-2025 voor het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen. Ontwerpbegroting 2023-
2025. Het stuk gaat als hamerpunt naar de raad.

4 Zienswijze begroting 2023 GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten RMC Regio Zuid-
Kennemerland en IJmond (A)

Conclusie van de voorzitter: De commissie stemt in met een positieve zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten RMC regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Het stuk gaat als hamerpunt naar de 
raad.

5 Regionale corona impact monitor, editie maart 2022 (vijfde editie) (C)

De commissie gaat in gesprek over hoe de gemeente zicht kan houden op ontwikkelingen bij de jeugd 
en bijvoorbeeld ondernemers in de toekomst.

Toezegging wethouder Struijf: De burgemeester informeert de commissie erover of er bij andere 
gemeenten behoefte is aan een vervolgonderzoek op de regionale corona impact monitor tijdens 
het regionale overleg. 



6 Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Spaarne Werkt

De commissie informeert naar de aanvragen, de uitkering en de communicatie rond de energiegelden.

7 Actiepuntenlijst

Actiepunt 22-01, pilot vrijgevestigde vaktherapeuten jeugdhulp: De resultaten van de Haarlemse pilot 
worden afgewacht. Resultaten pilot vrijgevestigde vaktherapeuten jeugdhulp wordt toegevoegd aan de 
lange termijnplanning voor september 2023. 
Actiepunt 21-04 Evaluatie samen tegen eenzaamheid wordt verzet naar september 2023.

8 Wat verder ter tafel komt

Geen punten.

9 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.31 uur.


