
  

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 20 juni 2013  om 19.30 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. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Ter advisering 
5. Afsluiting project VMBO Vernieuwt! 

Advies wordt gevraagd over het afsluiten van de kredieten en het inzetten van 
de vrijgevallen bedragen 
(Verzoek om het voorstel van tevoren af te stemmen met uw fractiegenoten uit 
commissie Ontwikkeling, aangezien er geen gelegenheid is voor gezamenlijke 
commissiebehandeling.) 
(2012/ 457808)      <JN> 

Aan de leden van de Commissie Samenleving 
en de leden van het college van B&W 
 
LET OP: vervroegde aanvangstijd 19.30 uur                                                                                   

 Gemeente Haarlem 
 

  
  
 Griffie 
 
 
 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 
Onderwerp 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail adres 
Kopie aan 

 

10 juni 2013 
Agenda openbare vergadering van 20 juni 2013 
Griffiebureau 
 (023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 19.30 – 19.35 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. 

± 19.35 – 20.10  uur 
Programmanr. 4 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=743D3658-27FB-4985-B93A-C9AD6FE34B1E
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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6. Voorbereidingskrediet Multifunctionele sporthal Duinwijck 
Advies wordt gevraagd over het voorbereiden van de realisatie van de 
multifunctionele sporthal met als hoofdgebruiker Stichting Duinwijck en het 
beschikbaar stellen van een krediet hiervoor.  
(Verzoek om het voorstel van tevoren af te stemmen met uw fractiegenoten uit 
commissie Ontwikkeling, aangezien er geen gelegenheid is voor gezamenlijke 
commissiebehandeling.) 
(2013/25074)       <JN> 
 

Overige punten ter bespreking 
7. Stand van zaken onderzoek AVO Schalkwijk  

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie 
(2013/)       <JN> 
 
 
 
 

8. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013 en 
Uitvoeringsregels individuele voorzieningen Wet maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Haarlem 2013  
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college. 
(2012/432887 )     <JvdH> 
 

9. BUUV in sociale basisinfrastructuur 
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college 
(2013/234085)      <JvdH> 
 

10. Proces vernieuwing sociale basisinfrastructuur 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie. Doel van de bespreking 
is overeenstemming bereiken over het proces vaststellen doelen en effecten 
sociaal domein.  
Bij dit agendapunt worden de volgende stukken betrokken: 
 Een ander spoor naar vernieuwing in de basisinfrastructuur (2013/253976) 
 Procesvoorstel vaststellen doelen en effecten sociaal domein (2013/246430) 

       <JN+JH> 
11. Rondvraag 
12. Agenda komende commissievergadering(en) 
13. Sluiting  
 

± 20.20 – 21.00 uur 
Programmanr. 4 

± 22.50 – 23.00 uur 

± 21.15 – 21.45 uur 
Programmanr. 3 

± 22.30 – 22.50 uur 
Programmanr. 

± 21.45 – 22.30 uur 
Programmanr. 3 

PAUZE: 21.00– 21.15 uur 

± 20.10-20.20 uur 
Programmanr. 4 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=09D47C1F-12D2-43DC-9A24-E6423C97B4C8
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FA6FEF3C-6C51-4333-B21F-75D047D3593B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=54C5A7DD-9100-47B1-B2EE-E66419E01B98
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=54C5A7DD-9100-47B1-B2EE-E66419E01B98
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=54C5A7DD-9100-47B1-B2EE-E66419E01B98
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D6B0FD4E-A30C-4EBC-A905-5021AF926D2F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E1925F5B-240B-4311-A25B-55BFB45A5002
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A6844830-5A25-4093-99C1-F60EED2CBC8C
http://www.haarlem.nl/
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Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
- Actieve informatieplicht: 

  Vaststellen verantwoording inpandige aanpassing schoolgebouw Hannie 
Schaft en uitbreiding basisschool De Wadden (2013/143242) 
 Uitvoeringsnota huiselijk geweld en kindermishandeling 2013 (2013/4355) 
 Voortgangsnotitie Sport 2012 (013/229292) 

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

 Brief wethouder Nieuwenburg d.d. 4 juni 2013 inzake aanbesteding 
leerlingenvervoer (2013/85826) (toegezonden per email 5 juni) 

 Brief wethouders Van der Hoek en Nieuwenburg d.d. 6 juni inzake 
beantwoording PvdA t.a.v. subsidies binnen het sociaal domein 
(2013/233442) (toegezonden per email 6 juni) 

 Brief van wethouders Van der Hoek en Nieuwenburg d.d. 5 juni 2013 
inzake vraagformulering 2014 (2013/233442) (toegezonden per email 6 
juni) 

 Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 7 juni 2013 inzake 
berichtgeving dienstverlening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(2013/239810) (toegezonden per email 7 juni) 

 Brief van wethouder Van der Hoek d.d. 10 juni 2013 inzake project 
versterken jongerenwerk (2013/42989) (toegezonden per email 10 juni) 

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

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EA21DB7B-E0C2-466D-B370-FE33D90A6117
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EA21DB7B-E0C2-466D-B370-FE33D90A6117
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=58AA38BD-600D-4737-B51D-712DAACAD2D4
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=ABBE92ED-356F-4ED1-89BD-12D31AC52D74
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D5AF7583-3BD6-42E5-83D0-1999678B8333
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D5AF7583-3BD6-42E5-83D0-1999678B8333
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=20B4B655-90A2-4C87-B94A-9A05732E0B61
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=20B4B655-90A2-4C87-B94A-9A05732E0B61
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BDA57FD3-144C-4917-95FA-930ECC6C1149
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BDA57FD3-144C-4917-95FA-930ECC6C1149
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3CA3939A-88C6-4A3D-9F6D-D86323E14E90
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3CA3939A-88C6-4A3D-9F6D-D86323E14E90
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8FD8EA4C-CBAE-442C-A853-00D7E2183C75
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8FD8EA4C-CBAE-442C-A853-00D7E2183C75
http://www.haarlem.nl/
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