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Geachte dames en heren, 

 
Hierbij nodig ik u namens de waarnemend voorzitter, Cora Yfke Sikkema, uit voor 
een openbare vergadering van de Commissie samenleving, die gehouden zal 
worden op donderdag 17 april  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 6 maart 2014 

  5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

   Overige punten ter bespreking 
+ 20.15 uur  6.  Mailwisseling inzake Stg Rataplan 

 

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

Bespreking vindt plaats op verzoek van D66, CDA en SP (vergadering 

van 6 februari 2014)                                                                    <JN> 
+ 20.40 uur  7.  Rondvraag 

  8.  Agenda komende commissievergadering(en) 

+  20.45 uur 
 9.  Sluiting 

 

 
  Aansluitend aan de vergadering is er een raadsmarkt inzake een 

terugblik en stand van zaken transitie sociaal domein van 20.45 tot 

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 

2 april 2014 

2014/133373 
C. van Esveld 
023-5113569 

griffiebureau@haarlem.nl 

Agenda openbare vergadering van donderdag 17 april 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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22.30 inclusief pauze 

    

   Ter kennisname meegezonden stukken 

 

   Actieve informatieplicht 
   Krediet uitbreiding en optimalisering Oost ter Hout  (2013/448571)  
   Begroting 2014 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia 2014/68677)  
   Overdracht kadastraal perceel K 2086, Kleine Houtweg 24 (2014/13305)  
   Gebiedsopgaven en gebiedsprogramma's 2014 (2014/55152)  

 

 
  Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van 

B&W 
   Inzameling textiel (2014/37108)  
   Handhaving inzameling textiel en huisraad (2014/37115)  
   Woonservice (2014/36932)  

 
  brief Wethouder Nieuwenburg inzake bekostiging herstel constructie dak 

basisschool Brandaris 24 maart 2014 (2014/120711)  
   Schoolbesturen (2013/537676)  

 
  Brief met bijlagen namens steunpunt huiselijk geweld Kennemerland 

(2014/106187)  

 

  Brf wethouder V.d Hoek d.d. 10 maart 2014 over nagekomen vragen 

Duinwijckhal en bijlage EY (BBP 1189 afgedaan) 

(2014/95765)  

 
  Bekostiging herstel constructie dak basisschool De Brandaris 

(2013/464008)  
   Aanbesteding inzameling textiel en huisraad(2014/37113)  

 
  Brief van wethouder Jack van der Hoek d.d. 11 maart 2014 inzake 

afronding pilotproject vadercentrum(2014/97696)  

 
  cie Samenleving, brief wethouder Nieuwenburg inzake begroting 

Spaarnesant d.d. 14 maart 2014(2014/104328)  

 

 

Met vriendelijke groet,    

Daphne Taets van Amerongen-Ingram  

Raadsadviseur en secretaris raadscommissie Samenleving  


