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Oktober Actielijst en Jaarplanning van de commissie  MD 

HM 

 12  

 Evaluatie verzelfstandiging openbaar 

onderwijs en OSK (Onderwijs Service 

Kantoor)  

ADV MD 4 12 Volgens termijnagenda ingepland in tweede kwartaal 2006 

Afgedaan door nota ‘Onderzoek verzelfstandiging OSK 

(OWG/2006/935)’ter kennisname meegestuurd voor de 

vergadering van 7 september jl. 

 Rapportage grootschalig spijbelen van 

VMBO-leerlingen 

BP MD 4 12 Volgens termijnagenda ingepland in tweede kwartaal 2006 

In de brief van de wethouder t.b.v. de vergadering van 12 oktober 

staat vermeld dat deze rapportage pas mogelijk is als er met de 

schoolbesturen afspraken zijn gemaakt over het aanleveren van 

de benodigde gegevens; in het kader van de realisering van het 

convenant lokaal onderwijsbeleid wordt hierin voorzien; 

leverdatum is n.n.b. 

       

November Begroting  2007 Werkvoorzieningschap ZK 

(Paswerk) 

 HM 7 2  

 Modernisering WSW ADV HM 4 2  

 Notitie Sportbeleid ADV MD 4 2 Speerpunten 

 Herallocatie sportvelden      Volgens termijnagenda ingepland in tweede kwartaal 2006 

Dit gaat onderdeel uitmaken van de notitie over sportbeleid 

(speerpunten) 

 Inburgeringsbeleid  ADV HM 4 16 Volgens termijnagenda ingepland in tweede kwartaal 2006 

 Kredietaanvraag nieuwbouw VMBO 

Linnaeaus/Damiate en fNoordzeecollege 

ADV MD 4 30  

 Integraal jeugdbeleid BP MD 4 30 Presentatie tussenstand van uitwerking nota 

 Nota “Kamers met kansen’ BP MD 4 30 Door de wethouder toegevoegd aan de agenda (zie brief 

wethouder t.b.v. vergadering 12 oktober) 

 Evaluatie project Ouderenadviseurs BP HM 4 30  

                                                      
1
 Soort stuk: ADV=stuk dat ter advisering wordt aangeboden, BP= stuk dat ter bespreking wordt aangeboden, IF=presentatie/bijeenkomst tijdens de Informatiemarkt 

2
 Pfh = verantwoordelijk portefeuillehouder 

3
 Prog.nr= Programma 3 : Zorgzame samenleving, Programma 4 : Maatschappelijke ontwikkeling en 7 : Werk en inkomen 
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 Effecten beleid voor dak- en thuislozen ADV HM 4 30 Zie opmerkingen actielijst versie 13 juli.: in de maand september 

wordt de evaluatie en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van 

het beleid met de cliëntenraad besproken. Behandeling in college 

en Raad volgt in het vierde kwartaal. 

 Gesubsidieerde arbeid ADV HM 4 30 Volgens de termijnagenda ingepland in eerste kwartaal. Ter info: 

de kaderstellende nota gesubsidieerde arbeid 2006 – 2009 is in de 

raad van 30 november jl. verworpen.  

 Notitie lokaal gezondheidsbeleid  ÁDV HM 4 30 Volgens termijnagenda ingepland in het tweede kwartaal 2006 

 Visie verslavingszorg en veiligheid  ADV HM 4 30 Volgens termijnagenda ingepland in tweede kwartaal. 

Op 1 februari is het inspraakplan en de ontwerpvisie aan de 

commissie OWSR voorgelegd, de inspraakprocedure heeft 

geduurd tot en met 22 maart 

 Evaluatie experiment ouderenadviseurs  ADV HM 4 30 Volgens termijnagenda ingepland in tweede kwartaal 2006 

 Algemene Subsidieverordening ADV CV 4 30  

 Uitwerking besluit aanpassing 

leerlingenvervoer  

ADV MD  4 30 Dit onderwerp stond niet op de termijnagenda vermeld en is door 

de wethouder toegevoegd aan de jaarplanning. Tijdens de 

cie.vergadering van 11 mei jl. stond de nota ‘Aanpassing regeling 

leerlingenvervoer’ met registratienummer MO/OWG/2006/445 

geagendeerd als bespreekpunt. Zie ook brief wethouder t.b.v. 

vergadering 12 oktober. 

 Eindrapport n.a.v. motie speeltuinen ADV MD 4 12 In de bestuursrapportage 2-2006 staat het volgende opgenomen. 

Gesprekken met Speeltuinorganisaties en Radius worden in derde 

kwartaal afgerond. In de brief van 18 juli van wethouder 

Divendal (ter kennisname meegestuurd voor de vergadering van 

7 september jl.) staat vermeld dat in september gesprekken 

worden gevoerd met de bestuursleden van elke speeltuin om 

inzicht te krijgen in de mogelijkheden en wenselijkheden om te 

verzelfstandigen. In de brief van de wethouder t.b.v. de 

vergadering van 12 oktober staat vermeld dat het eindrapport op 

30 november kan worden geagendeerd. 

 Vaststelling verordening Peuterspeelzaalwerk AVD MD 4 30 Tijdens de vergadering van 14 september is op verzoek van het 

college de nota besproken met de commissie om na te gaan of dit 
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beleidsvoornemen voldoende gedragen wordt door de commissie 

       

December Stadion Zuiderpolder ADV MD 4 14 Het presidium heeft bepaald dat dit onderwerp in de commissie 

Ontwikkeling wordt behandeld  

 Sportpark Pim Mulier ADV MD 4 14  

 Kunstgrasveld ‘Alliance’ ADV MD 4 14 Stond in de termijnagenda vermeld. Door de wethouder is 

aangegeven dat dit onderdeel uitmaakt van de herstructurering 

Nol Houtkamp Sportcomplex 

 Evaluatie van het minimabeleid ADV HM 4 14 Zie opmerkingen actielijst versie 13 juli  

 Beleidsplan SoZaWe ADV HM 4 14 Volgens de termijnagenda ingepland in eerste kwartaal.  

 Rapportage nieuwe beleid doordecentralisatie 

onderwijshuisvesting en uitwerking 

strategisch huisvestingsplan 

ADV MD 4 14 Als onderwerp ‘Herziening overeenkomst doordecentralisatie 

onderwijshuisvesting’ volgens de termijnagenda ingepland in 

tweede kwartaal 2006. In december wordt nadere informatie 

verwacht (brief wethouder t.b.v. 12 oktober) 

       

Januari  

2007 

Verordening aanpassing leerlingenvervoer  ADV MD  4  Dit onderwerp stond niet op de termijnagenda vermeld en is door 

de wethouder toegevoegd aan de jaarplanning. Tijdens de 

cie.vergadering van 11 mei jl. stond de nota ‘Aanpassing regeling 

leerlingenvervoer’ met registratienummer MO/OWG/2006/445 

geagendeerd als bespreekpunt. Zie ook brief wethouder t.b.v. 

vergadering 12 oktober. 

 Uitwerkingsnotitie convenant lokaal 

onderwijsbeleid Haarlem 2006-2010 en 

preambule bij convenant 

ADV MD 4   

 

 

Verschoven naar 2007 of p.m. (=planning volgt) 
 

Onderwerp Portefeuillehouder Bijzonderheden 

Naschoolse opvang  MD Stond niet in de termijnagenda opgenomen en is 

door de wethouder zelf aangedragen als onderwerp. 

Nog geen datum voor bekend; in afwachting van 



Jaarplanning commissie Samenleving t.b.v. de vergadering van 12 oktober 2006 

 

 

4 

Verschoven naar 2007 of p.m. (=planning volgt) 
 

Onderwerp Portefeuillehouder Bijzonderheden 

rijksregeling 

WMO-4-jarige nota HM Staat ingepland voor medio 2007 

Integraal spreidingsplan maatschappelijke voorzieningen HM Volgens de termijnagenda geagendeerd voor het 

derde kwartaal. De wethouder heeft aangegeven 

dat een nadere planning volgt. 

Herijking subsidiestelsel welzijnsorganisaties HM Op 13 juli 2005 is er een discussiebijeenkomst 

geweest voor de cie. OWSR over het 

subsidiestelsel voor de sociale pijler (hiervan is een 

verslag gemaakt) met als basis de nota verbetering 

en herijking subsidiestelsel sociale pijler. De 

uitkomsten van die brainstorm zouden worden 

verwerkt in een uitgebreidere nota die conform de 

planning in het najaar van 2005 wederom zouden 

worden besproken in de raadscommissies en 

uiteindelijk ter besluitvorming wordt voorgelegd 

aan de raad. Laatstgenoemde planning is niet 

gehaald en de raad c.q. raadscommissies zijn hier 

niet over geïnformeerd. De Algemene 

Subsidieverordening is nu het inspraaktraject 

ingegaan (ter kennis meegestuurd voor de 

vergadering van 7 september jl.)  en wordt op 16 

november in de commissie behandeld 

Actualisering minimabeleid HM Volgens termijnagenda ingepland in derde 

kwartaal. De wethouder heeft aangegeven dat dit in 

het vierde kwartaal aan de orde zal komen. Nadere 

planning volgt. 

 

 

 


