
  

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 18 april 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 25 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, 28 maart 2013 en 4 april 2013 
ter kennisgeving het verslag van de informatiebijeenkomst decentralisatie jeugd 
en AWBZ d.d. 28 maart 2013. 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
  

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 

 

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

 

± 20.00 – 20.20 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. 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D821064A-9C13-4E1B-95D7-F40B0B9ECDBA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=AD5065D8-8405-40A8-95B5-6669E451B4F8
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F7A61417-AB5C-464D-897B-296282635000
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=137C3FD4-572E-4AA5-BF5A-12CF8B74FB80
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=137C3FD4-572E-4AA5-BF5A-12CF8B74FB80
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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Ter advisering aan de raad: 
6. Vaststellen basistarieven hulp bij het huishouden (Wmo) 

Advies wordt gevraagd over het vaststellen van de volgende basistarieven voor 
de hulp bij het huishouden: 
- Categorie 1 € 19,68 
- Categorie 2 € 23,67 
- Categorie 3 € 25,85 
(2013/97579)                                                                    
Bij dit onderwerp wordt de volgende nota  betrokken: 
- Hulp bij het huishouden 1 oktober 2013 - 31 december 2014: 

inkoopprocedure 
2013/97571  

- Uitgangspuntennota voor de dienst hulp bij het huishouden in de periode 
van 1 oktober 2013 tot 31 december 2014. 
GEHEIME BIJLAGE  

<JvdH >  
 
 
 

7. Vaststellen verordening Haarlem Studie-Lening 
Advies wordt gevraagd over: \ 
1. De verordening Haarlemse Studie-Lening vast te stellen; 
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties, kosten van het voorstel zijn 

al geraamd in de begroting; 
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit 

besluitmiddel een persbericht; 
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie 

Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht. 
(2013/49809)       <JN> 

 
Overige punten ter bespreking 
8. Brief wethouder Nieuwenburg d.d. 19 maart 2013 inzake De Schalm (per email 

toegezonden 19 maart) 
Voor dit agendapunt is de commissie Beheer uitgenodigd 
(2013/22656)        <JN> 

9. Aanbesteding leerlingenvervoer schooljaren 2013-2015 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie 
(2013/85826)        <JN>  

  

± 20.20 – 21.20  uur 
Programma nr. 3 

+  21.35 – 22.05 uur 
Programma nr. 4 
 

PAUZE: 21.20 – 21.35    uur 

± 22.05 – 22. 20 uur 
Programmanr. 3 
 

± 22.20 – 22.45 uur 
Programmanr. 4 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=24403BD0-F66F-409B-8A41-93FF9DFA395F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EE007CC9-4227-4482-A090-F6C38CE65093
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EE007CC9-4227-4482-A090-F6C38CE65093
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4CB5A0F4-937A-442C-97AA-76544851964C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=25B42B7B-BE2B-4ABF-B3E1-57BC060E2D6F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=CA45C528-B207-4436-951D-24A1243E9708
http://www.haarlem.nl/
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10. Rondvraag 
11. Agenda komende commissievergadering(en) 
12. Sluiting  
 
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
- Actieve informatieplicht: 

 Huldiging Haarlemse sportkampioenen (2013/42994) 
- Ingekomen stukken: 

 Afdoening vragen/actiepunten door het College van  B&W: 
 Brief Wethouder Nieuwenburg d.d. 3 april inzake profielschets 

externe adviseurs gemeenschappelijke regeling 
werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) afdoening 
BBP nr. 1106 (College wordt verzocht de aanstelling van de externe 
adviseurs los te koppelen van de wijziging van de GR en  hiertoe een 
separaat voorstel aan de betrokken raden voor te leggen (raad 28-02, 
motie 11.3). 

 Voorgestelde planningswijzigingen BBP:  
 BBP 1016   Aanmelding en plaatsing in brugklassen VO Apr 2013 

Tussenbericht: raadsvragen inzake thuiszitters zijn beantwoord. Er 
wordt een vervolgbijeenkomst over thuiszitters met schoolbesturen en 
raadsleden gepland in het voorjaar 2013. 

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

± 22.45 – 23.00 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=77E6680E-7DC5-415C-81EB-9403B5A9036B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1A580A8C-6C3E-4C13-AB11-9E3CEDFAD6F3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1A580A8C-6C3E-4C13-AB11-9E3CEDFAD6F3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1A580A8C-6C3E-4C13-AB11-9E3CEDFAD6F3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1A580A8C-6C3E-4C13-AB11-9E3CEDFAD6F3
http://www.haarlem.nl/

	Ter advisering aan de raad:
	(2013/49809)<JN>
	Overige punten ter bespreking
	Daphne Taets van Amerongen-Ingram



