
  

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 
donderdag 13 juni 2013  om 20.00 uur in de een van de vergaderkamers van het 
Stadhuis (na te vragen bij de receptie).  
 
De in het vergaderschema 2013 vermelde vergadering van 20 juni a.s. 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. 23 mei en 30 mei 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Ter advisering aan de raad: 
6. Uitwerking van het scenario 24-uursopvang dak- en thuislozen. 

Advies wordt gevraagd over:  
Het vaststellen van de uitwerking van het scenario 24-uursopvang voor dak- en 
thuislozen en verslaafden in Haarlem, met bijbehorende kaders en 
uitgangspunten. 

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 

 

4 juni 2013 
Agenda openbare vergadering van 13 juni 2013 
Griffiebureau 
 (023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 20.00 – 20.15 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. 

± 20.15 – 21.00 uur 
Programma nr. 3 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=60A0BD7B-4241-413D-9952-92FFB7ECE76D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9203E5D9-BDA0-462D-8A22-30DC5E7BF030
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EA9E10DC-5611-457C-9084-F6B72888AF84
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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(2013/179649)                                                                   <JvdH>  
 
 
 
 

7. Bestuursrapportage 2013-1 
Advies wordt gevraagd over het vaststellen van de bestuursrapportage voor de 
programma’s 3,4 en 7 
(2013/158337)                                               <JN+JH> 
 
 

 
Overige punten ter bespreking 
8. Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 11 april 2013 inzake overzicht aantallen 

aanvragen SZW (2013/137397) in samenhang met het rapport van werkgroep 
minima “Zoek het zelf maar uit” (2012/363366) 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie PvdA (vergadering van 25 
april 2013)           <JN> 

9. Beantwoording art.38 vragen inzake positie van niet-westerse allochtone 
jongeren op de arbeidsmarkt 
Bespreking vindt plaats op verzoek van Groen Links uit de raadsvergadering 
van 16 mei 2013        
(2013/89473)              <JN> 

10. Ondersteuningsplan Passend Onderwijs 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de SP (vergadering 23 mei) 
(2013/124148)     <JN> 

11. Rondvraag 
12. Agenda komende commissievergadering(en) 
13. Sluiting  
 
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
- Actieve informatieplicht: 

 Stand van zaken projecten Europees Integratiefonds (EIF) en Programma 
“Eigen Kracht” ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 
(OCW). (2013/65693) 

 Regionale samenwerking door de decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg 
(2013/168991) 

± 21.15 – 21.40  uur 
Programmanr. 3,4,7 

± 21.40 – 22.20  uur 
Programmanr. 7 

± 22.50 – 23.00 uur 

PAUZE: 21.00– 21.15    uur 

± 22.20 – 22.35 uur 
Programmanr.7 

± 22.35 – 22.50 uur 
Programmanr.7 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3DDFBB58-A66F-4DBD-A275-344031C4E67A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=291837B8-F50E-40C7-8C1A-29DD8A2D9AF0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=291837B8-F50E-40C7-8C1A-29DD8A2D9AF0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=AC268B67-4B62-4C7B-A07D-57857F4F1FB1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=AC268B67-4B62-4C7B-A07D-57857F4F1FB1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=CB840DCC-2C21-4F54-864E-B784DD68BF42
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=CB840DCC-2C21-4F54-864E-B784DD68BF42
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E90B8985-E546-4E79-B2EF-E043A2BDEC27
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=04541540-6C43-4483-A56B-29AD868209F2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=04541540-6C43-4483-A56B-29AD868209F2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C6E8F1BB-56F2-40A5-B7AE-90829F764B76
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. 
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- Ingekomen stukken: 
 Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van  B&W: 

Brief wethouder V.d. Hoek d.d. 28 mei 2013 over toezegging informatie 
vermogenskinkomensbijtelling Awbz (2013/129243) (BBP 1094 hiermee 
afgedaan. 

 Brief van wethouder van der Hoek d.d. 29 mei 2013 inzake stand van zaken 
beleidsuitvoeringsplan Sportaccommodaties. (per email toegezonden 29 
mei) 

 Brief wethouder van der Hoek d.d. 29 mei 2013 inzake notitie 
staatssecretaris over hervorming langdurige zorg. (per email toegezonden 
30 mei) 

 Voorgestelde planningswijzigingen BBP: geen 
 Lijst van ingekomen stukken: Bijlage 

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

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1F2D80C7-8839-4BE9-8C95-EB26B876356E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1F2D80C7-8839-4BE9-8C95-EB26B876356E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1F2D80C7-8839-4BE9-8C95-EB26B876356E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D531525E-4B61-4E9D-A9B6-1D633E4D7571
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D531525E-4B61-4E9D-A9B6-1D633E4D7571
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DE01FC4E-7FDA-4E14-B692-D0B835C317F0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DE01FC4E-7FDA-4E14-B692-D0B835C317F0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=81B7AB88-4C87-4731-9F30-D2B49308FCC5
http://www.haarlem.nl/
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