
  

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 Pea Bosma van de commissie Bestuur uit  
voor de gezamenlijke behandeling van:  
 
Ter advisering aan de raad 
1. Initiatiefvoorstel Groen Links ‘Oud en Nieuw feest voor iedereen’ 

Advies wordt gevraagd over: 
Het verzoek van de  raad aan het college om: 
• Actief te stimuleren dat op wijk- of stadsdeelniveau  activiteiten worden 

georganiseerd met Oud en Nieuw, te beginnen met minimaal twee wijken of 
stadsdelen tijdens Oud en Nieuw 2014-2015. 

• Wijkraden te ondersteunen en faciliteren bij bijvoorbeeld de organisatie 
van de festiviteiten, veiligheid, handhaving, vergunningen etc.  

• Kosten te calculeren binnen de context van sociale cohesie versterking en 
zoveel mogelijk dekking te zoeken binnen bestaande begrotingen van 
veiligheid, evenementen, ‘Samen voor Elkaar’-opdrachten en wijk 
activiteiten. 

• Evaluatie onder te brengen bij effectindicatoren, die bij het Sociaal Domein 
worden gedefinieerd.  

N.b. Een pre-advies van het college op dit initiatiefvoorstel is nog niet 
beschikbaar. 
()         <EC> 

 
2. Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem  

Advies wordt gevraagd over: 
Het vaststellen van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, en te 
bepalen dat deze verordening in werking treedt op 1 december 2013, onder 
gelijktijdige intrekking van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Haarlem ingaande 19 oktober 2012. 

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 

 

2 december 2013 
Agenda openbare vergadering van 12 december 2013 
Griffiebureau 
 (023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 18.30 – 19.00 uur 
Programmanr. 1 + 3 

± 17.40 – 18.00 uur 
Programmanr. 1.2 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B88C35A5-7EAA-44C8-9A85-DCD510AF41B1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=09363ED4-6A12-427A-B946-E8D3F9D5A059
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. 
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Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440 
 
 
 
 
 

2 
 
 

Tijdens de raadsvergadering van 21 november is besloten dat deze verordening 
eerst weer in de commissie(s) wordt behandeld. 
(2013/393332)         <CM+JN> 

Op verzoek van CDA (vergadering commissie Samenleving 28 november jl.) 
worden bij dit agendapunt betrokken de brief VVH /B&W d.d. 30 oktober 2013 
Afdoening motie verbinden jongeren- en straathoekwerk en een bezuiniging 
realiseren van 100K vanaf 2014 (2013/456033) en de brief van wethouder 
Nieuwenburg inzake Subsidieaanvraag Vluchtelingenwerk Noordwestholland 2014 
(2013/483461). 
 
 
Namens de voorzitter, Jan van de Manakker, nodig ik u uit voor een openbare 
vergadering van de commissie Samenleving, die gehouden zal worden op 
donderdag 12 december 2013 om 20.00 uur in een van de vergaderkamers van het 
Stadhuis (na te vragen bij de receptie).  

 
 
 

 
 
 
 
1. Agenda 
3. Opening en mededelingen voorzitter 
4. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 
5. Vaststellen agenda  
6. Concept-verslag van de commissie Samenleving d.d. 28 november jl. 
7. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Overige punten ter bespreking 
8. Voorstel voorgenomen opzegging subsidies maatschappelijke opvang, 

vrouwenopvang en methodische thuisbegeleiding  
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie d.d. 28-11 op verzoek van  
Actiepartij 
(2013/357895)   <JvdH> 
 

9. Realiseren van re-integratie trajecten door het inzamelen en verwerken van 
textiel en huisraad – samen met commissie Beheer 

± 20.15 – 20.35 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. 
 

± 20.35 – 20.55 uur 
Programmanr.3 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=30226B69-81A6-4FE9-8059-588E80FDB461
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=30226B69-81A6-4FE9-8059-588E80FDB461
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=30226B69-81A6-4FE9-8059-588E80FDB461
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=52F06459-7158-4957-80D6-8F443A587BF9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=52F06459-7158-4957-80D6-8F443A587BF9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=817A73B5-C022-455E-B89C-E024F68FF7C5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=41EE2D68-8E8B-474D-9F8C-9717DE854F6D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=41EE2D68-8E8B-474D-9F8C-9717DE854F6D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=593D7CF4-A096-45CF-9DC5-66FC865B2EB7
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=593D7CF4-A096-45CF-9DC5-66FC865B2EB7
http://www.haarlem.nl/
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Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie d.d. 28-11 op verzoek van 
Actiepartij en D66 (en PvdA vanuit commissie Beheer). 
(2013/422892)      <JN> 

 
10. Afdoeningsformulier BBP 1171 en 1180 Terugkoppeling loting  

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie d.d. 28 november 2013 
o.v.v. CDA. 
(2013/484361)      <JN> 
 

11. Rondvraag 
12. Agenda komende commissievergadering(en) 

 
13. Vaststellen protocol overdracht schoolgebouwen – samen met commissie 

Ontwikkeling 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissies Samenleving en 
Ontwikkeling van 28 november 2103 (o.v.v. D66). 
(2013/432029)      <JN> 
 

14. Sluiting  
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
- Ingekomen stukken: 
 Afdoening vragen/actiepunten door het College van  B&W: 

- Brief wethouder Nieuwenburg inzake toekomst Paswerk. (2013/493372) 
Per mail verzonden op 26 november 2013. 

- Brief wethouder Nieuwenburg inzake subsidieaanvraag Vluchtelingenwerk 
Noordwestholland 2014 (2013/483461). Per mail verzonden op 26 
november 2013. 

- Brief wethouder Nieuwenburg d.d. 19 november 2013 inzake 
Evaluatierapport schoolzwemmen 2012-2013 SRO (2013/467547) 

- Afdoeningsformulier BBP 1176 Jeugdzorg Regionale inbedding 
(2013/506613) 

 
 Voorgestelde planningswijzigingen BBP:  

- BBP 1124 Transitie Jeugdzorg (Sociaal Domein) van nov 2013 naar feb 
2014 Regionaal is afgesproken dat de lokale beleidsnota’s in december 
door de colleges worden vastgesteld en in januari door de gemeenteraden. 

± 21.15 – 21.25 uur 

± 20.55 – 21.15 uur 
Programmanr. 4 

± 21.30 – 21.50 uur 
Programmanr.  4 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FC8DDB68-6900-41E8-8D3A-D72B9FADE0E6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4AC3D691-0B99-48BF-A59A-48D67EFD9896
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=22B94161-834C-4DCB-986F-1ACA2BA13C15
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=52F06459-7158-4957-80D6-8F443A587BF9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=52F06459-7158-4957-80D6-8F443A587BF9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9FB44014-9BFC-4DB9-B67C-98001C56AC50
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9FB44014-9BFC-4DB9-B67C-98001C56AC50
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C8F20546-5782-405A-8228-92F54D48C782
http://www.haarlem.nl/
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De planning is aangepast omdat het regionaal transitiearrangement voor 31 
oktober ingediend moest worden. 

- BBP 1125 Leerplicht van nov 2013 naar feb 2014 Regionaal, ambtelijke 
voorbereiding kost meer tijd dan gedacht.  

- BBP 1166 Huisvesting kwetsbare jongeren van okt 2013 naar  jan 2014  
 

 Lijst van ingekomen stukken 
-   Petitie Abvakabo 
- Brief Stichting El Amal, d.d. 19 november 2013 Reactie op schrijven 19 

november inzake nieuwe huisvesting Al Ikhlaas (per mail verzonden 27-11) 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Daphne Taets van Amerongen-Ingram 
Raadsgriffie, raadscommissie Samenleving 

http://www.haarlem.nl/
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