
  

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 commissieleden, 
 
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 29 augustus 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 12 september 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. 13 juni 

 en  20 juni 2013 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Ter bespreking 
6. Actielijst en jaarplanning commissie Samenleving 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie  <JN+JH> 
 
 
 

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 

 

19 augustus 2013 
Agenda openbare vergadering van 29 augustus 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 – 20.30 uur 
Programmanr. 3,4,7 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F5A0F-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=29-08-2013&pagesize=10
http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F5A0F-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=29-08-2013&pagesize=10
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7B06C5F9-5C3C-4441-8AE7-CB61A0A00CC5
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 
7. Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang 

Advies wordt gevraagd over het intrekken van  de Verordening tegemoetkoming 
kosten Kinderopvang, registratienummer: 2009/24542 vastgesteld door de raad 
van de gemeente Haarlem in zijn openbare vergadering van 12 maart 2009. 
(2013/224856)       <JN> 
 
 
 

 
Overige punten ter bespreking 
8. Ondersteuningsplan Passend Onderwijs 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de SP (vergadering 23 mei). 
De projectleider Passend Onderwijs is voor dit agendapunt uitgenodigd. 
(2013/124148)      <JN> 
 
 
 

9. Evaluatie Convenant Preventie Huisuitzettingen 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de VVD en PvdA (vergadering 23 mei) 
(2013/59356)        <JN> 
 

 
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: 

 Evaluatie en inbedding uitvoering plan van aanpak Versterken van het 
vrijwilligerswerk (2013/226766) 

 Intergemeentelijke samenwerking BUUV (2013/89824) 
 Uitbreiding basisschool De Cirkel, Atjehstraat 35 a (2013/232729) 
 Jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 (2013/163767) 

 Nieuwe hoofdhuurder wijkcentrum Meerwijk (2013/242553) 
 Uitbreiding basisschool Wilgenhoek (2013/274960) 

± 20.30 – 21.00  uur 
Programmanr. 3 

± 20.45 – 2.    Uur 
Programmanr. 

± 22.30 – 22.45 uur 

± 21.15 – 22.00 uur 
Programmanr.7 

± 22.00 – 22.30 uur 
Programmanr.7 

PAUZE: 21.00 – 21.15  uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=455A0F30-09E8-4184-AC3F-E9E3AF3A0DDD
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E90B8985-E546-4E79-B2EF-E043A2BDEC27
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=70B1A74E-74CA-4BE2-BADD-CF49831B3C0A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=2AED87D7-7655-4AD0-BC62-1DF7834A37B3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=2AED87D7-7655-4AD0-BC62-1DF7834A37B3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7CC51592-AFDC-4A5E-BF01-324E7148042B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6C1C37FC-4339-4168-B9E7-B85C47613F15
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A6BB9F70-EABF-43FB-8D70-08A87813E774
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3EA21038-1C17-4535-83FB-24503D31C72E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=735C9AF0-19B6-4BD4-9B31-1D17C0292292
http://www.haarlem.nl/
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 Samenwerking met de Onderwijsinspectie inzake verzuimaanpak 2013 e.v. 
(2013/122179) 

 Benoeming voorzitter en leden Participatieraad Haarlem (2013/288591) 
 Evaluatie Roze  Jaar 2012 (2013/270235) 

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

- Brief van wethouder Van der Hoek d.d. 17 juni 2013 inzake voortgang 
dossier badmintonhal Duinwijck (2013/232791) 

- Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 19 juni 2013 (aan cie. Ontw & 
cie .SL) inzake beantwoording vragen over budgetaanvraag sloop 
school Floris van Adrichemlaan (2013/253078) 

- Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 4 juli 2013 inzake resultaat 
aanbesteding leerlingenvervoer (2013/268055) 

- Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 4 juli 2013 inzake voortgang 
intensivering SROI (2013/255474) 

- Brief van wethouder Van der Hoek d.d. 9 juli 2013 inzake voortgang 
transitie sociaal domein (+ twee bijlagen) (2013/239429) 

- Afdoening toezegging BBP1183 inzake badmintonhal 
- Afdoening BBP 1177 inzake experiment passend onderwijs d.d. 6-6-

2013 
- Afdoening toezegging cie vergadering inzake verandering 

onderwijssysteem d.d. 28-6-3013 
- Afdoening rondvraag inzake huisvesting bs Al Ikhlaas d.d. 28-6 2013 
- Afdoening toezegging aanbesteding leerlingenvervoer d.d. 28-6-2013 
- Brief wethouder Nieuwenburg d.d. 3 juli 2013 inzake Minimamonitor 

Haarlem 2012 (2013/267788) 
- Brief GOb/NME d.d. 5 augustus 2013 inzake Stukjes hechtgebonden 

asbest schooltuin Kortenaerstraat  
 Voorgestelde planningswijzigingen BBP:  
 Lijst van ingekomen stukken 

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

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EED689B6-A398-47D1-B7C0-6136DAFCF3D7
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3C627E46-06F5-40CB-B352-70C5055D1957
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1A2CEE72-BA4D-4F17-A237-9CB26CE5BFE9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A96FD852-FF2B-4105-9A71-9C99576E3663
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A96FD852-FF2B-4105-9A71-9C99576E3663
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=79F4DF7E-A71C-47E2-9FC0-76BBDDFA1EB5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=79F4DF7E-A71C-47E2-9FC0-76BBDDFA1EB5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=79F4DF7E-A71C-47E2-9FC0-76BBDDFA1EB5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9328E4CA-A529-45F7-B195-BC7B764EEED0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9328E4CA-A529-45F7-B195-BC7B764EEED0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3E29D250-487C-4DCB-91DE-410B9643C2AE
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3E29D250-487C-4DCB-91DE-410B9643C2AE
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=43C0C337-69FD-4F34-821F-AC9307807AA2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=43C0C337-69FD-4F34-821F-AC9307807AA2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A96FD852-FF2B-4105-9A71-9C99576E3663
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DC8FAA07-039F-4485-AFFA-41A57CE0178A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DC8FAA07-039F-4485-AFFA-41A57CE0178A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=16ED6B49-31FC-4B2B-9258-52CB6765AEEC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=16ED6B49-31FC-4B2B-9258-52CB6765AEEC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=307F7128-5933-4459-84D4-EC54D840FA0E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F12D3B44-FED1-4E9F-82AC-D8866413C045
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=74C102B3-CB3A-420D-B4B9-87DB83F6EE11
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=74C102B3-CB3A-420D-B4B9-87DB83F6EE11
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=910E4EDE-A747-42DD-9512-04898999B48C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=910E4EDE-A747-42DD-9512-04898999B48C
http://www.haarlem.nl/
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