
  

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 19 september 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 3 oktober  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. 29 augustus 2013 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Overige punten ter bespreking 
6. Evaluatie roze jaar 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (vergadering van) 
(2013/270235)     <JvdH> 
 
 
 

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 

 

17 september 2013 
Agenda openbare vergadering van  19 september 2013 
Griffiebureau 
 (023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 20.15 – 21.00 uur 
Programmanr. 3 

± 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. 

PAUZE: 21.00 – 21.15  uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F5A0F-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=19-09-2013&pagesize=10
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1A2CEE72-BA4D-4F17-A237-9CB26CE5BFE9
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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7. Beleidsuitvoeringsplan Sportaccommodaties 

Bespreking vindt plaats op verzoek van BenW 
(2013/59413)         <JvdH> 

8. Voortgangsnotitie Sport 2012  
Bespreking vindt plaats op verzoek van PvdA (vergadering van 20 juni) 
(2013/241385)     <JvdH> 

 
 

9. Rondvraag 
10. Agenda komende commissievergadering(en) 
11. Sluiting  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Daphne Taets van Amerongen-Ingram 
Raadsgriffie, raadscommissie Samenleving 

± 22.00 – 22.15 uur 

 ± 21.15 – 22.00 uur 
Programmanr.  4 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3ACEF012-1A3E-4A18-B41A-8D84965BAD21
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=ABBE92ED-356F-4ED1-89BD-12D31AC52D74
http://www.haarlem.nl/
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