
  

De commissie Samenleving heeft de volgende programmalijnen onder zich:  
Programma 3: Welzijn, gezondheid en zorg Programma 4: Jeugd, onderwijs en sport 
Programma 7: Werk en inkomen 
Genoemde agendatijden zijn indicatief. 

Geachte dames en heren, 
 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Jan van de Manakker, uit voor een 
openbare vergadering van de commissie Samenleving, die gehouden zal worden op 
28 maart donderdag 2013  om 21.30 uur in de een van de vergaderkamers van het 
Stadhuis (na te vragen bij de receptie).  
 
De in het vergaderschema 2013 vermelde vergadering van 4 april gaat wel 
door. 
 

 
 
 

 
 
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. 7 maart 2013 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Ter advisering aan de raad: 
6. Aanpak begeleiding (zwerf)jongeren 

Advies wordt gevraagd over:  
1. Kennis te nemen van het rapport ‘nut en noodzaak projecten begeleiding 

(zwerf)jongeren’ en te besluiten uitvoering te geven aan de in nota 
opgenomen adviezen. 

2. De kosten van het besluit bedragen €1.360.000, =. Het besluit wordt 
gedekt uit programma 7 ‘Werk en Inkomen’ en programma 3 ‘Welzijn, 
Gezondheid en Zorg’. De specificatie hiervan is opgenomen in de 
financiële paragraaf. 

(2012/482033)     <JvdH>  

Aan de leden van de Commissie Samenleving 
en de leden van het college van B&W 
 
Let op: aanvang 21.30 uur  i .v.m. de raadsmarkt over jeugdzorg/AWBZ!                                                                        

 Gemeente Haarlem 
 

  
  
 Griffie 
 
 
 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 
Onderwerp 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail adres 
Kopie aan 

 

18 maart 2013 
Agenda openbare vergadering van 28 maart 2013 
Griffiebureau 
 (023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 21.30 – 21.45 uur 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de 
vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de vergadering 
hiermee niet wordt belast. Verzoek om rondvragen uiterlijk woensdag te mailen naar 
het griffiebureau zodat de antwoorden voorbereid kunnen worden door de wethouder. 
 

± 21.45 – 22.35  uur 
Programma nr. 4 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D821064A-9C13-4E1B-95D7-F40B0B9ECDBA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1BEC2FF5-771C-456F-9428-D1AE71C2EAF0
http://www.haarlem.nl/


 
  
 
 
 
 

Genoemde agendatijden zijn indicatief 
 
NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   
De  stukken liggen  ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem. Tel.nr. 
023-5114770. 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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Overige punten ter bespreking 
7. Brief d.d. 4 februari 2013 inzake vervolgstappen BUUV inclusief verslag 

bijeenkomst 6 december  
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (AP tijdens de 
vergadering van 14 februari jl.) 
(2013/30939)      <JvdH> 

8. Rondvraag 
9. Agenda komende commissievergadering(en) 
10. Sluiting  
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
- Actieve informatieplicht: 
- Ingekomen stukken: 

 Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van  BenW: 
o Afdoening actielijstnummer 1097, onderwerp: Website School in de 

Wijk (hiermee afgedaan) 
o Brief wethouder J. Nieuwenburg d.d. 25 februari 2013 inzake Borg bij 

Energiemaatschappijen (2013/69070) 
o Brief wethouder J. Nieuwenburg d.d. 4 februari 2013 inzake 

Dienstverlening op maat aan de meest kwetsbare Haarlemmers 
(2013/34979) 

o Brief van wethouder Van der Hoek aan gemeenteraad inzake 
vervolgproces eerste opvanglocatie dak- en thuislozen en verslaafden, 
(per email verzonden op 12 maart 2013) 

o Brief wethouder Nieuwenburg d.d. 19 maart 2013 inzake De Schalm 
(2013/22656) (per email toegezonden 19 maart) 

o Brief wethouder Van der Hoek d.d. 13 maart 2013  over de resultaten 
en acties verenigingsmonitor 2012 (2013/96083) (per email 
toegezonden 19 maart) 

 Voorgestelde planningswijzigingen BBP: geen 
 Lijst van ingekomen stukken 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Daphne Taets van Amerongen-Ingram 
Raadsgriffie, raadscommissie Samenleving 

± 22.35 – 22.50 uur 
Programmanr. 3 

± 22.50 – 23.00 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7BC2F383-2C45-416F-B7A7-0B92C0937CA3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7BC2F383-2C45-416F-B7A7-0B92C0937CA3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=647202A8-27E8-429B-8F72-B4FFBB839975
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=647202A8-27E8-429B-8F72-B4FFBB839975
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9684B835-C7E4-4AA4-A210-A7836237EB63
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9684B835-C7E4-4AA4-A210-A7836237EB63
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C7831752-5272-4B30-8734-866A0AA03325
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C7831752-5272-4B30-8734-866A0AA03325
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=52D0E225-9DB3-4415-8136-347D25EB020A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=52D0E225-9DB3-4415-8136-347D25EB020A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=25B42B7B-BE2B-4ABF-B3E1-57BC060E2D6F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1BE4E276-F62A-4BB7-8F1E-C489006D4FAC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1BE4E276-F62A-4BB7-8F1E-C489006D4FAC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=29363F81-512B-4F96-B63D-6D1074368F73
http://www.haarlem.nl/
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