
  

De commissie Samenleving heeft de volgende programmalijnen onder zich:  

Programma 3 : Zorgzame samenleving, Programma 4 : Maatschappelijke ontwikkeling en 

cultuur en Programma 7 : Werk en inkomen 

Genoemde agendatijden zijn indicatief. 

 

 

Geachte leden, 

 

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Sharon Gesthuizen, uit voor een openbare 

vergadering van de commissie Samenleving, die gehouden zal worden op 

donderdag 12 oktober a.s. om 20.00 uur in een van de vergaderkamers van het 

Stadhuis (te bevragen bij de receptie).  

 

De voorzitter gaat er van uit dat alle technische en informatieve vragen voor de 

vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de vergadering 

hiermee niet wordt belast. 

 

Agenda 
1. Opening en mededelingen voorzitter 

2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3. Vaststellen agenda  

4. Concept-verslag van de commissie Samenleving d.d. 28 september 2006 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen leden en collegeleden 

 

 

Overige punten ter bespreking 

6. Rapport Geen Pardon, geen Terugkeer 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de Gemeenteraad (Axielijst 12 juli 

2005/eerder geagendeerd voor vergadering van 28 september 2006) 

7. Rondvraag 

8. Agenda komende commissievergadering(en) en actielijst en jaarplanning t.b.v. 

de vergadering van 12 oktober 2006 
Op de agenda van alle commissies staat de planning van onderwerpen voor de rest 

van het jaar (komende 2 maanden). 

Na de komende begrotingsbehandeling wordt de termijnagenda voor 2007 opgesteld.  

Daarbij is het de bedoeling om de grotere onderwerpen  die in 2007 op de agenda van 

commissies en raad komen in beeld te brengen, incl. een globale tijdsplanning.  

Aan de leden van de Commissie Samenleving 

en de leden van het college van B&W 

 

                                                                                       

 Gemeente Haarlem 
 

  
  

 Griffie 
 

 

 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 

Onderwerp 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail adres 

Kopie aan 

 

12 januari 2014 

Agenda openbare vergadering van 12 oktober 2006 

Ineke Hetem  

(023) 511 3157 

dmhetem@haarlem.nl 

belanghebbenden 

 

 

± 20.00 – 20.20 uur 

± 20.20 – 20.45 uur 

programmanr. 4 

20.45 – 21.25 uur 



 

  

 

 

 

 

Genoemde agendatijden zijn indicatief 

 

NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   
alle stukken liggen ter inzage bij de centrale balie van de Publiekshal, Zijlsingel 1 te Haarlem. 

Tel.nr.:  023- 5115115, e-mailadres: publieksdienst@haarlem.nl. 

Openingstijden: dagelijks van 09.00 – 16.00 uur (donderdag doorlopend tot 20.00 uur). 

Tevens liggen deze stukken ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem. 

Tel.nr. 023-5113237. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.  Ook kunt u 

‘ www.haarlem.nl / Bestuur & Organisatie / het BIS’ raadplegen. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440 
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Dan is ook het moment om de (maximaal 6 á 8) onderwerpen aan te wijzen, waarover 

de raad in 2007 via stadsgesprekken met de stad in gesprek wil gaan. 

 

9. Sluiting  

 

Ter kennisname meegezonden stukken: (voorstellen voor bespreking in de 

commissie dienen goed te worden gemotiveerd) 
- Actieve informatieplicht: 

 Zomerzone, sociaal culturele aanpak (SO/BD/2006/794) 

 Aanvraag Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006 

(PD/SZW/2006/257) 

 

- Ingekomen stukken: 

 Afdoening vragen/actiepunten door het College van B&W: 

 Brief van wethouder Divendal d.d. 20 september inzake bespreking 

plan Cronjé, rapport Radius over Schalkwijk en VSV (toegezonden 

t.b.v. vergadering van 28 september 2006) 

 Brief van wethouder Divendal d.d. 27 september 2006 inzake 

kunstgrasvelden 

 Brief van wethouder Divendal d.d. 29 september 2006 inzake 

beleidsnota Volkstuinen 2000 

 Brief van wethouder Divendal d.d. 28 september 2006 inzake 

BeleidsBestuurlijke Planning; actielijst/jaarplanning CSL 

 Beantwoording door wethouder Van der Molen d.d. 26 september 2006  

van de vraag inzake kosten loketten (nr. 36/06) 

 Brief van wethouder Van der Molen d.d. 28 september 2006 inzake 

beleids Bestuurlijke Planning/actielijst en jaarplanning 

 Brief van wethouder Divendal d.d. 4 september 2006 inzake 

vervanging lichtinstallatie hoofdveld Olympia Haarlem (voorheen 

TYBB). (MO/SR/2006/322) 

 Lijst van ingekomen stukken 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Daphne Taets van Amerongen-Ingram, 

secretaris raadscommissie Samenleving 


	Overige punten ter bespreking
	Daphne Taets van Amerongen-Ingram,

