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Onderwerp: samenstelling SAMS 2011 - 2012
Reg.nummer: 2011/436832

1. Inleiding
De Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) heeft tot taak het college en
de raad gevraagd en ongevraagd te adviseren over het Haarlemse integratiebeleid.
Taken en bevoegdheden van de SAMS zijn vastgelegd in de Verordening Stedelijke
Adviesraad Multiculturele Stad. Volgens de verordening (artikel 7) worden leden
van de SAMS benoemd voor een periode van twee jaar. Aftredende leden zijn
tweemaal terstond herbenoembaar.

In opdracht van het college wordt er gewerkt aan het opzetten van één adviesraad
voor het sociale domein in plaats van de huidige drie adviesraden Wmo-raad,
SAMS en de Sozawe-raad. Zoals vermeld in de nota ‘Hof 2.0 van visioen naar
doen’ is het college hierover in gesprek met de huidige drie adviesraden. 2012 geldt
als transitiejaar waarbij de drie adviesraden vanuit een proeftuinidee met elkaar
samenwerken en toewerken naar een integrale adviesvorm. Uitgangspunt hierbij is
dat uiterlijk eind 2012 de besluitvorming en oprichting van de nieuwe adviesraad is
afgerond. Tot die tijd wil de SAMS in de huidige samenstelling door gaan in plaats
van nog van leden te wisselen. Eén van de leden zit voor het maximale aantal
termijnen in de SAMS. Van andere leden loopt het komende jaar de termijn af,
maar zij komen wel in aanmerking voor herbenoeming.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. De huidige leden en voorzitter van de SAMS te benoemen als lid van de SAMS

voor de periode tot het moment dat de besluitvorming over een nieuwe
adviesraad voor het sociale domein heeft plaatsgevonden of maximaal tot 31
juli 2013

2. In afwijking van artikel 7 van de Verordening Stedelijke Adviesraad
Multiculturele Stad één lid van de SAMS een langere termijn toe te staan.

3. Beoogd resultaat
 De huidige samenstelling van de SAMS te handhaven totdat de bestuurlijke

besluitvorming over een nieuwe adviesraad voor het sociale domein is
afgerond.

 De huidige leden en voorzitter zetten hun ervaring en deskundigheid in bij het
voorbereiden van 1 adviesraad voor het sociale domein met als toekomstig
resultaat de oprichting van een goede gezamenlijke nieuwe adviesraad.

4. Argumenten
Samenstelling SAMS veranderen onwenselijk
Vooruitlopend op het besluit om te komen tot 1 adviesraad voor het sociale domein
is het niet wenselijk de samenstelling van de SAMS te veranderen. De huidige
groep van SAMS-leden is deskundig, goed ingewerkt en op elkaar ingespeeld en
wil in deze samenstelling de laatste periode afmaken en de nieuwe adviesraad mee
voorbereiden.
Beslissing via één raadsbeslut effectiever

Raadsstuk
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Door nu met één raadsbesluit de leden en voorzitter van de SAMS collectief te
herbenoemen hoeven in 2012 geen aparte benoemingsbesluiten door het college
genomen te worden.

5. Kanttekeningen
Het besluit tot handhaven van de huidige leden en voorzitter van de SAMS loopt
vooruit op de besluitvorming in de gemeenteraad over de opzet van één adviesraad
voor het sociale domein. Mocht de raad hiertoe niet besluiten dan wordt
teruggevallen op de regels van de verordening.
.
6. Uitvoering
 De huidige leden van de SAMS, te weten mw. N. Ari, dhr. O. Ruff, dhr. R. de

Rooij, dhr. S. Hiemstra, dhr. B. Rietveld, dhr. M. El Aichi, mw. D. Öztürk, mw.
M. Noto, mw. L. Schijf, dhr. K. Achahboun, mw. M. Loodeweegs, mw. N.
Jemaa en dhr. F. van Rumpt ontvangen bericht dat zij zijn (her)benoemd als lid
van de SAMS voor de periode totdat de besluitvorming over de nieuwe
adviesraad is afgerond.

 De huidige voorzitter te weten dhr. M. Öcal ontvangt bericht dat hij is
(her)benoemd als voorzitter van de SAMS voor de periode totdat de
besluitvorming over de nieuwe adviesraad is afgerond.

7. Bijlagen
Geen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. De huidige leden en voorzitter van de SAMS te benoemen als lid van de

SAMS voor de periode tot het moment dat de besluitvorming over een
nieuwe adviesraad voor het sociale domein heeft plaatsgevonden of
maximaal tot 31 juli 2013

2. In afwijking van artikel 7 van de Verordening Stedelijke Adviesraad
Multiculturele Stad één lid van de SAMS een langere termijn toe te staan.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter


