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

 

 
 Agenda 

+  20.00 uur  1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

onderwerpen) 

  3.  Vaststellen van de agenda 

  4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 20 februari 2014 

  5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

   Ter advisering aan de raad 

+  20.10 uur  

Programmanr. 

04. Jeugd, onderwijs en 

sport 

 6.  Aanvragen bouwkrediet multifunctioneel sporthal Duinwijck 

Wordt behandeld in de commissie Samenleving van 6 maart 2014 en de 

commissie Ontwikkeling van 20 februari 2014 

(2013/495166)                                                                             < jvdh  > 
   Nadere informatie btw-risico Duinwijckhal (2014/49290)  

 

+  20.10 uur 

Programmanr. 

04. Jeugd, onderwijs en 

sport 

 7.  Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck 

Wordt opnieuw behandeld tijdens de vergadering van de commissie 

Samenleving van 6 maart 2014 en de commissie Ontwikkeling van 20 

februari 2014 

(2013/520442)                                                                             < 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 

24 februari 2014 

2014/74899 
D.M. Ingram 
023-5113032 

griffiebureau@haarlem.nl 

Agenda openbare vergadering van donderdag 6 maart 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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PAUZE 21.10 -21.25 uur 

 

   Overige punten ter bespreking 
+  21.25 uur 

Progr. Nr 4 

Onderwijs 

 

 

 8.  Toelichting op lotingsprocedure door schoolbesturen 

Op verzoek van de commissie geagendeerd 

Een vertegenwoordiger van het schoolbestuur is hiervoor uitgenodigd 

+ 21.50 uur 

Progr.nr 4 Sport  
 9.  Brief wethouder Van der Hoek inzake agenda voor de Sport 2015-2018, 

Haarlem Sport! 

 
  Op verzoek van PvdA geagendeerd 

(2014/71119)  

 

+ 22.15 uur 

Programmanr. 

03. Welzijn, 

gezondheid en zorg 

 10.  Uitgangspunten verwerving van specialistische ondersteuning in het 

Sociaal Domein voor 2015 en verder 

Op verzoek van het college geagendeerd 

(2014/45707)                                                                            < jvdh + jn> 

 
+  22.50 uur  11.  Rondvraag 

  12.  Agenda komende commissievergadering(en) 
+  23.00 uur  13.  Sluiting 

 

   Ter kennisname meegezonden stukken 

     Actieve informatieplicht 
   Regionaal Werkplein en Werkgeversservicepunt Haarlem (2014/37985)  

 

  
 

Pilot gratis mantelzorgabonnement parkeergarages (2014/14994)  

Brede Impuls combinatiefuncties (2014/16804) 

 

   Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van College van  BenW 

 

  
 

 

Brief wethouder J v.d. Hoek d.d. 20 februari 2014 inzake nadere 

informatie Duijnwijck (BBP 1189 hiermee afgedaan) (2014/537342) 

Brief wethouder J. Nieuwenburg d.d. 18 februari 2014 inzake klacht 

bejegening SoZaWe en werkgelegenheid (2014/72320) 

 
   

Lijst van ingekomen stukken 
   Brief Spaarnesant d.d. 16 januari 2014 (2014/37693)  

 
  Reactie bestuur Spaarnesant op mail commissie van 20 januari jl 

(2014/37660)  

 
  

 
Email dhr Dekker, directeur st. Rataplan incl bijlagen (2014/36790)  

Brieven van docent en leerlingen Al Ikhlaas (2014/72813) 

 

Met vriendelijke groet,    

Daphne Taets van Amerongen-Ingram Raadsgriffie, raadscommissie 

Samenleving  


