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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 februari  2014 om 20:00 uur in een van de vergaderkamers van het 
Stadhuis (na te vragen bij de receptie). 

 

De in het vergaderschema vermelde vergadering van  6 maart gaat wel door. 

 
  

Agenda 
 

+  20.00 uur  1.  Opening en mededelingen 

 
 2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande 

onderwerpen) 

  3.  Vaststellen van de agenda 

 
 4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 6 februari 2014 en de 

besloten verslagen van 9 en 16 januari 2014 

  5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 
  Ter advisering aan de raad 

 
+  20.15 uur 

Programmanr. 

03. Welzijn, 

gezondheid en zorg 

 6.  Overheveling budget Sociaal Domein 

(2014/30975)                                                                                 < jvdh  > 

 
    

Gemeente Haarlem, Griffie 

Griffie 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem    

 
Aan de leden van de Commissie samenleving 

en de leden van het college van BenW 

Datum 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail 

Onderwerp 

10 februari 2014 

2014/55752 
D.M. Ingram 
023-5113032 

griffiebureau@haarlem.nl 

Agenda openbare vergadering van donderdag 20 februari 2014 

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. 
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+ 20.55 – 21.10 uur                        PAUZE 

 

 

 
  Overige punten ter bespreking 

 
+  21.10 uur  7.  Wmo 

 

  Vaststellen RKC rapportage WMO-voorzieningen: de kanteling van een 

aanbod- naar een vraaggerichte organisatie.  

(2014/52434)  

 

  Ongevraagd advies van de participatieraad inzake 

klanttevredenheidsonderzoek Wmo 

(2014/55319)  

 

  Cie. Samenleving: Nawoord RKC  op het rapport Wmo voorzieningen: 

De kanteling van een aanbod- naar een vraaggerichte organisat  n.a.v. 

reactie B&W 

(2014/42534)  

 

 
+ 21.45 uur  8.  Suwinet op verzoek van VVD (vergadering 12 december 2013) 

Programmanr. 

07. Werk en inkomen 

  Beantwoording art. 38 vragen inzake Veilig Gebruik Suwinet 2013 

(2013/516250)  

 

  Brief wethouder Nieuwenburg inzake Onderzoek ministerie SZW naar 

Veilig Gebruik Suwinet  inclusief bijlagen 

(2013/483576)  

 

 
+  22.10 uur  9.  Onderzoek participatieraad inzake bejegening klanten SoZaWe 

 
  Participatieraad Onderzoek en advies inz bejegening klanten SoZaWe 

(2014/25815)  

 
+  22.45 uur  10.  Rondvraag 

  11.  Agenda komende commissievergadering(en) 
+ 23.00 uur  12.  Sluiting 

 

   Ter kennisname meegezonden stukken 

   Actieve informatieplicht 

 
  Uitvoeringsnota Huiselijk geweld en kindermishandeling 2014 

(2013/529578)  

 

  Krediet verbouwing schoolgebouw aan Spijkerboorpad ten behoeve van 

Al Ikhlaas       

(2013/346555)  
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  Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  

BenW 
   Cie SL: Evaluatie dienstverlening SoZaWe(2014/42940)  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Cie. Samenleving Brief wethouder Nieuwenburg d.d. 30 januari 2014 

inzake Begroting OSZG (2014/42649)  

brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 6 februari 2014 inzake 

Verbouwing en in gebruik nemen Spijkerboorpad 4 door basisschool Al 

Ikhlaas (2014/52340) 

 

  3. Lijst van ingekomen stukken: nvt 
     

 

 

Met vriendelijke groet,    

Daphne Taets van Amerongen-Ingram  

Raadsgriffie  


