
  

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 10 oktober 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 31 oktober gaat wel 
door. 
 

 
 
 

 
 
 
Agenda 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 
3. Vaststellen agenda  
4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Ter advisering aan de raad: 
5. Ontwerp begroting 2014 Paswerk  

Advies wordt gevraagd over het instemmen met de ontwerp begroting 2014 
Paswerk 
Ter informatie wordt meegezonden een tweetal rapporten: 
- Rapport een financieel toekomstperspectief (R.Capel) 
- Rapport optimaliseren verdienvermogen (R.Capel) 
(2013/380642)       <JN> 
 

Aan de leden van de Commissie Samenleving 
en de leden van het college van B&W 
 
NB. Voorafgaand aan de vergadering zijn alle raadsleden om 18.45 uur 
uitgenodigd voor de Raadsmarkt met daarin de toelichting op de Begroting 2014 
en de zgn. takendiscussie door wethouder Mooij.                                                                                   

 Gemeente Haarlem 
 

  
  
 Griffie 
 
 
 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 
Onderwerp 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail adres 
Kopie aan 

 

26 september 2013 
Agenda openbare vergadering van 10 oktober 2013 
Griffiebureau 
(023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 20.00 – 20.05 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. 
 

± 20.05 – 20.35 uur 
Programmanr. 7 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6519C50E-76E7-4087-883D-20977B786A94
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0FD51CDC-1BFB-4C20-BBD5-98439A7E03E2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=457AE4BA-40A7-4F86-BAEF-718C31B54EA8
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 
6. Initiatiefvoorstel PvdA “niet afhaken maar afmaken”  

Bespreking vindt plaats op verzoek van PvdA  
(2013/417081)      <JN> 
 

7. Samenwerking met de Onderwijsinspectie inzake verzuimaanpak 2013 e.v.  
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (SLH tijdens de 
vergadering van 29 augustus 2013) 
(2013/122179)       <JN> 
 
 

Vervolg ter advisering aan de raad: 
8. Raad van Toezichtmodel onderwijs  

Als achtergrondinformatie volgt hierbij een aantal interessante links naar 
documenten Openbaar onderwijs en de gemeente (VSO/ABB en de VNG) 
http://www.delokaleeducatieveagenda.nl/bookups/brochureopenbaaronderwijse
ngemeente.pdf.  (op pagina 21 over het sluiten van een nevenvestiging, een 
dislocatie en de relatie met het BRIN nummer).  Adviesrapport commissie 
Governance Openbaar Onderwijs Rotterdam 
http://www.rotterdam.nl/BSD/Document/Perskamer/BOOR29092012.pdf 
Bij dit agendapunt wordt tevens betrokken het volgende raadsvoorstel 
 
Statutenwijziging Spaarnesant  
Advies wordt gevraagd over: 

 het instemmen met de nieuwe statuten van Stichting Spaarnesant op basis 
van het Raad van Toezichtmodel 

 het instemmen met het mandateren van de toezichthoudende taak van de 
gemeente aan het College van BenW 

(2013/375901)  
    
Bij dit agendapunt worden tevens betrokken de volgende documenten: 

 begroting van Spaarnesant (2013/49822) 
 vaststellen jaarverslag 2012 Spaarnesant en strategisch beleidsplan 2013-

2016 (2013/356640) 
 Onderzoek Rekenkamercommissie naar de verzelfstandiging van het 

Openbaar Voortgezet Onderwijs(2013/277804) 
 (separate behandeling van het rapport van de Rekenkamercommissie volgt 
wanneer de reactie van BenW hierop is ontvangen) 

Voor dit agendapunt wordt het bestuur van Spaarnesant uitgenodigd  

± 21.40 – 22.40 uur 
Programmanr. 7 
 

PAUZE: 21.25 – 21.40    uur 

± 20.35 – 21.05 uur 
Programmanr. 4 

± 21.05 – 21.25  uur 
Programmanr. 4 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BF179BC1-D737-49B8-9A41-F27110A375E4
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9E743272-F2D2-4A26-820B-CA13B59939B5
http://www.delokaleeducatieveagenda.nl/bookups/brochureopenbaaronderwijsengemeente.pdf
http://www.delokaleeducatieveagenda.nl/bookups/brochureopenbaaronderwijsengemeente.pdf
http://www.rotterdam.nl/BSD/Document/Perskamer/BOOR29092012.pdf
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E0C5B5D7-9175-4721-8A70-A75BDECA8160
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=075EC790-E560-4BCF-AEA1-5D34D3D24440
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F62B071D-768A-49BF-A91F-E0100839782E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F62B071D-768A-49BF-A91F-E0100839782E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4100933C-236E-472B-8FDF-5196447CE409
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4100933C-236E-472B-8FDF-5196447CE409
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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        <JN> 
9. Rondvraag 
10. Agenda komende commissievergadering(en) 
11. Sluiting  
 
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
- Actieve informatieplicht: 

 Vaststellen Beleidsregels Huiswerkbegeleiding en Bijles (2013/269967) 
 Reactie slotdocumenten adviesraden (2013/366967) 

- Ingekomen stukken: 
 Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van  B&W: 

- Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 19 september 2013 inzake 
Jaarverslag 2012 Stichting Dunamare Onderwijsgroep (2013/417110) 

- Brief + rapport van wethouder Nieuwenburg d.d. 27 september 2013 
inzake inhoudelijke verantwoordingen VSV 2010-2012 (2013/395142) 
(toegezonden per email 30 september) 

 Voorgestelde planningswijzigingen BBP:  
 Lijst van ingekomen stukken 

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

± 22.40 – 23.00 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=00757CA0-BB38-43AF-8AC7-0A6FA500847A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=2B2B5061-40DF-4CB0-9668-90882357D908
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=48822740-AAA0-4C6E-9357-AABB07361E58
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=48822740-AAA0-4C6E-9357-AABB07361E58
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=2A938FED-3EE8-4CBA-B262-24CE778235A0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=2A938FED-3EE8-4CBA-B262-24CE778235A0
http://www.haarlem.nl/
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