
  

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 31 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 7 november gaat 
niet 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. 3oktober 

 en 10 oktober 2013 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Ter advisering aan de raad: 
6. Uitwerking procesvoorstel vaststellen doelen en effecten sociaal domein 

Als achtergrondinformatie kunt u raadplegen het procesvoorstel van het college 
inzake vaststellen doelen en effecten sociaal domein  
(nogmaals behandelen na cie. Vergadering van 3 okt) 

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 

 

21 oktober 2013 
Agenda openbare vergadering van 31 oktober  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 – 21.15 uur 
Programmanr. 3,4,7 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4C68EFCF-9D6A-47C6-86C9-CDEDCE5690D0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=180DA37B-5880-4330-9FC2-0748817AE779
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=017979A6-9EE4-4332-95D8-890177D7DBBA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A6844830-5A25-4093-99C1-F60EED2CBC8C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A6844830-5A25-4093-99C1-F60EED2CBC8C
http://www.haarlem.nl/
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De  stukken liggen  ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem. Tel.nr. 
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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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Advies wordt gevraagd over: 
 Het vaststellen van de maatschappelijke effecten en doelen voor het sociaal 

domein 
 Het instemmen met de investeringsagenda sociaal domein 

(2013/368525)                                                                   <JvdH+JN> 
7. Voortzetting BUUV 

De commissie heeft aangegeven separaat te spreken over de voortzetting van 
BUUV. Bij dit agendapunt wordt op verzoek van de commissie (de heer Snoek 
(CDA) tijdens de vergadering 29 augustus 2013) betrokken de nota 
Intergemeentelijke samenwerking BUUV (2013/89824)  en de nota 
Procesvoorstel vaststellen doelen en effecten sociaal domein (2013/246430) 
waarin het voorstel van het college is opgenomen  

<JvdH> 
 
 
 

8. Gemeenschappelijke regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten en bedrijfsplan RBL regio “West-Kennemerland” – ingaande 1 
januari 2014 
Advies wordt gevraagd over: 
1. De raad besluit op grond van artikel 1, tweede lid van Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) toestemming te verlenen 
aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling(GR) 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten "West-Kennemerland" 
aan te gaan. 

2. De raad besluit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) CAReL op te 
heffen zonder het opstellen van een liquidatieplan, aangezien de 
taken en verantwoordelijkheden één op één overgenomen zijn in de 
nieuwe GR. 

3. De raad besluit in te stemmen met de beëindiging door het college 
van de overeenkomsten leerplicht met de gemeenten 
Haarlemmerliede &Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. 

4. De raad besluit in te stemmen met het aangaan van de 
bewerkersovereenkomst voor GBA-berichten door het college. 

5. Het besluit is budgettair neutraal. Voor de gemeente Haarlem wordt een 
begrotingswijziging opgesteld. 

(2013/378602)      <JN> 
 

  

PAUZE: 21.15 – 21.30    uur 

± 21.30 – 22.00 uur 
Programmanr.  4 

± 20.15 – 21.15 uur 
Programmanr. 3,4,7 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=87035F56-CDE1-4912-BA08-2FB24EBF5A8F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A6844830-5A25-4093-99C1-F60EED2CBC8C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9ACB84A9-F4E5-48BD-B961-7E30271B1EBC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9ACB84A9-F4E5-48BD-B961-7E30271B1EBC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9ACB84A9-F4E5-48BD-B961-7E30271B1EBC
http://www.haarlem.nl/
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9. Bestuursrapportage 2013-2 incl. compenserende maatregelen 2013 
Advies wordt gevraagd over: 

  De bestuursrapportage 2013-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen 
vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerking in de begroting 
2013 (door middel van de 5e begrotingswijziging 2013) 

  In te stemmen met de in de bestuursrapportage 2013-2 opgenomen 
compenserende maatregelen voor 2013 

 Vanaf 2014 over zowel de voortgang van Haarlem Presteert Beter als de 
voortgang van de aanbevelingen van de accountant en de RKC, te 
rapporteren in de documenten van de P&C cyclus en zowel bij de 
Jaarrekening en de 2e Bestuursrapportage. 

(2013/301897)     <JvdH+JN> 
 

Overige punten ter bespreking 
10. Evaluatie Convenant Preventie Huisuitzettingen 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de VVD en PvdA (vergadering 23 mei 
en doorgeschoven uit de vergadering van 3 oktober) 
(2013/59356) . 
Bij dit agendapunt wordt tevens betrokken 

 het Divosa rapport “Handreiking voorkomen huisuitzettingen” 
(2013/3992510) (te raadplegen op BIS) 

 de beantwoording van de artikel 38 vragen PvdA inzake dakloos geworden 
gezinnen ‘Nieuwe Armen op zoek naar hulp’ (2013/307074) 

<JN> 
11. Vaststellen Beleidsregels Huiswerkbegeleiding en Bijles  

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (PvdA vergadering van 
10 oktober jl.) 
(2013/269967)      <JN> 
 

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

 Uitvoeringsregeling subsidieverlening combinatiefuncties (2013/358466) 
 Voorgenomen wetwijziging binnen Onderwijshuisvesting (2013/349713) 

± 22.20 – 22.40 uur 
Programmanr. 7 

± 22.50 – 23.00 uur 

± 22.00 – 22.20 uur 
Progr.nrs. 3, 4 en 7 
77Programmanr.  

± 22.40 – 22.50 uur 
Programmanr. 7 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=95E5CC21-2683-48B1-BD95-C8FEAE77F2E5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B0F315F3-00DD-4FAB-98C2-24F922A96B44
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D90FBBAD-EC1A-48FE-B4C7-2AE348644937
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EF6954C9-5B81-45AD-99EA-500939211329
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EF6954C9-5B81-45AD-99EA-500939211329
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=00757CA0-BB38-43AF-8AC7-0A6FA500847A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DB410311-93BE-4917-B24F-B5E8CE5E0C30
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DD480016-86D8-4530-A9F6-1E68AE32637F
http://www.haarlem.nl/
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 Aanpassing reglement op de behandeling van bezwaarschriften Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid  (2013/361393) 
 

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

 Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 7 oktober 2013 inzake stand 
van zaken scenariokeuze Paswerk (2013/421160) (toegezonden per 
email 8 oktober) 

 Brief van wethouder Van der Hoek d.d. 16 oktober 2013 inzake 
deelname en werving beweegprogramma’s allochtone vrouwen  
(2013/435029) (toegezonden per email 16 okt) 

 Brief wethouders Van der Hoek en Nieuwenburg d.d. 21 oktober 2013 
beantwoording van vragen uit de vergadering van 3 oktober inz nota 
basisinfrastructuur en maatschappelijke doelen en effecten sociaal 
domein en brief Plasterk ‘vormgeving deelfonds sociaal 
domein’(2013/426340) 

 Brief van wethouder Van der Hoek d.d. 11 oktober 2013 inzake 
Agenda voor de Sport 2010-2014, Haarlem Sport (2013/421854) 

 Lijst van ingekomen stukken: 
 Inspreektekst van de heer de Vries, voorzitter Informatiesteunpunt uit 

de vergadering van 3 oktober inzake uitwerking procesvoorstel 
vaststellen doelen en effecten sociaal domein. 

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

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0C1BCDA5-2B42-4B72-99C0-8785D4FF30C7
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0C1BCDA5-2B42-4B72-99C0-8785D4FF30C7
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6009092D-5479-4118-A8BA-D904C9FB1DBD
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6009092D-5479-4118-A8BA-D904C9FB1DBD
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B761C39D-86D8-49B5-B331-3EC62890C04E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B761C39D-86D8-49B5-B331-3EC62890C04E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=5E6A72C0-0AE8-4FB9-83CA-BB4A616C64F6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=5E6A72C0-0AE8-4FB9-83CA-BB4A616C64F6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=5E6A72C0-0AE8-4FB9-83CA-BB4A616C64F6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=5E6A72C0-0AE8-4FB9-83CA-BB4A616C64F6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=5E6A72C0-0AE8-4FB9-83CA-BB4A616C64F6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7AFA5C27-97B5-442F-B864-EFBFBC8B2F81
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7AFA5C27-97B5-442F-B864-EFBFBC8B2F81
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8D05DAED-38D3-47D8-822E-9455724619BE
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8D05DAED-38D3-47D8-822E-9455724619BE
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8D05DAED-38D3-47D8-822E-9455724619BE
http://www.haarlem.nl/
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