
  

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 14 februari 2013  om 20.00 uur in de een van de vergaderkamers van 
het Stadhuis (na te vragen bij de receptie).  

 
 
 

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

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 
3. Vaststellen agenda  
4. Mededelingen voor leden en collegeleden 
5. Rondvraag 
6. Agenda komende commissievergadering(en) 

  
Ter advisering aan de raad: 
7. Raadsvoorstel onderzoek naar overdracht OVO  

Advies wordt gevraagd over het instemmen met het besluit de 
Rekenkamercommissie Haarlem te vragen onderzoek uit te voeren naar: 
- De toepassing van de bruidsschatregeling die is gehanteerd bij 

verzelfstandiging van het OVO; 
- De inrichting en het functioneren van de governance structuur die is gekozen 

bij de verzelfstandiging van het OVO; 

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 

 

7 februari 2013 
Agenda openbare vergadering van 14 februari 2013 
Griffiebureau 
 (023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 20.15 – 20.45  uur 
Programma nr. 4 

± 20.00 – 20.15 uur 
i.v.m. de gewenste 
aanwezigheid van 
wethouder Nieuwenburg 
in de cie Ontwikkeling 
zijn de agendapunten 5 en 
6 naar voren gehaald 

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. 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7C62AC27-929E-40DB-BD9B-343A7797720A
http://www.haarlem.nl/
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Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440 
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- Hierbij antwoord te geven op de in de toelichting van het raadsbesluit 
genoemde onderzoeksvragen; 

- Ten behoeve van de uitwerking van het onderzoeksvoorstel de 
voorbereidingscommissie te raadplegen 

- Voor het onderzoek een bedrag van € 15.000 – afkomstig uit het raadsbudget 
onderzoek en advies- beschikbaar te stellen aan de RKC. 

(2013/33791) 
Voor dit agendapunt worden de leden van de commissie Bestuur 
uitgenodigd 

<JN> 
8. Werk! Kadernota werk en vooruitblik op de Participatiewet. 

Advies wordt gevraagd over het instemmen met de Kadernota Werk!  
(2012/477772)      <JN> 
 
 
 
 

9. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Haarlem 
2013  
Advies wordt gevraagd over: Het vaststellen van de Verordening ruimte-en 
inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Haarlem 2013 onder gelijktijdige 
intrekking van de Verordening peuterspeelzaalwerk Haarlem. 
(2012/486279)       <JN>   
  

Overige punten ter bespreking 
10. Overdracht schoolgebouwen Floris van Adrichemlaan, Terschellingpad en 

Korte Verspronckweg 7-9  
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (SLH tijdens  vergadering 
van 24 januari jl.) 
(2012/473521)     <JN> 
 

11. Brief van wethouder Nieuwenburg inzake de opheffing afdeling Bijzondere 
Doelgroepen. 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (SLH tijdens  vergadering 
van 24 januari jl.) 
(2013/34979)      <JN> 

  

± 22.05 – 22. 15 uur 
Programmanr. 4 

± 21.45 – 22.05  uur 
Programmanr.  4 

PAUZE: 21.30 – 21.45  uur 

± 20.45– 21.30 uur 
Programmanr. 7 

± 22.15 – 22. 30 uur 
Programmanr. 7 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=40E097B2-3540-4964-AE17-E01380136717
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=73D217D2-6AFA-480D-890F-8F41F5162A24
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=26C09F48-1416-4620-B7C6-E837DCFED087
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=26C09F48-1416-4620-B7C6-E837DCFED087
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://www.haarlem.nl/
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12. Regionale aanpak Kindermishandeling, rapportage september 2012  

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (CDA  tijdens 
vergadering van 24 januari jl.)  
(2012/408986)      <JN> 

13. Sluiting  
 
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
- Actieve informatieplicht: 

 Bestemming provinciale subsidies Regionale Sociale Agenda 
(2012/481438) 

- Afdoening vragen/actiepunten  en brieven door het College van  BenW: 
 Brief van wethouder V.d. Hoek d.d. 28 januari 2013 inzake Voortgang 

transitie sociaal domein (2013/10071) met 
Informatiedocument ‘Samen voor elkaar terugblik op het jaar 2012’ 

 Brief van wethouder V.d. Hoek d.d. 4 februari 2013 inzake vervolgstappen 
BUUV incl. verslag bijeenkomst 6 december (2013/30939) 

- Ingekomen stukken: geen 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Daphne Taets van Amerongen-Ingram 
Raadsgriffie, raadscommissie Samenleving 

± 22.30 – 22. 45 uur 
Programmanr. 4 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E6EC4857-EA2C-464E-87BB-D68F9E11A6A5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=769D9114-33E8-48C2-95A0-75464105EADB
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7FD222C5-8F80-45B0-8DB1-F5AAC4214084
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7FD222C5-8F80-45B0-8DB1-F5AAC4214084
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7FD222C5-8F80-45B0-8DB1-F5AAC4214084
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://www.haarlem.nl/
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