
  

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 3 oktober 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 10 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. 12 en 19 september 2013  

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  

 

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 

 

26 september 2013 

Agenda openbare vergadering van  3oktober 2013 

Griffiebureau 

 (023) 511 3034 

griffiebureau@haarlem.nl 

belanghebbenden 

 

 

± 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. 

 

 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=617313CC-382E-4444-BFCF-0FB5CFB0E0BC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3754211D-597C-473A-BAC5-44ED9D868913


 

  

 

 

 

 

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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Ter advisering aan de raad: 

6. Uitwerking procesvoorstel vaststellen doelen en effecten sociaal domein 

Als achtergrondinformatie kunt u raadplegen het procesvoorstel van het college 

inzake vaststellen doelen en effecten sociaal domein (2013/246430).  

Advies wordt gevraagd over: 

 Het vaststellen van de maatschappelijke effecten en doelen voor het sociaal 

domein 

 Het instemmen met de investeringsagenda sociaal domein 

(2013/368525)                                                                  <JvdH+JN> 

 

 

 

 

 

7. Regionaal Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid 2013-2014 Zuiden Midden-

Kennemerland  

Advies wordt gevraagd over: 

1. T.b.v. het Regionaal Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 

Zuid-en Midden-Kennemerland een bedrag van 876.000 euro beschikbaar 

te stellen. 

2. Ter dekking van de kosten het rijksbudget van 438.000 euro in te zetten. De 

resterende kosten (co-financiering) zijn gedekt uit diverse 

begrotingsposten. 

3. De niet bestede middelen 2013 ad 502.100 euro aan een 

bestemmingsreserve te doteren en deze voor de uitvoering in 2014 te 

onttrekken aan deze reserve. 

(2013/307113)      <JN> 

 

Overige punten ter bespreking 

8. Evaluatie Convenant Preventie Huisuitzettingen 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de VVD en PvdA (vergadering 23 mei) 

(2013/59356) . 

Bij dit agendapunt wordt tevens betrokken 

 het Divosa rapport “Handreiking voorkomen huisuitzettingen” 

± 21.30 – 22.00 uur 

Programmanr.  7 

± 22.00 – 22.25 uur 

Programmanr. 7 

PAUZE: 21.15 – 21.30    uur 

± 20.15 – 21.15 uur 

Programma nr. 3,4 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=017979A6-9EE4-4332-95D8-890177D7DBBA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A6844830-5A25-4093-99C1-F60EED2CBC8C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A6844830-5A25-4093-99C1-F60EED2CBC8C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=95A046DB-FC18-4573-9FD2-7EE12C1D6D4D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=95A046DB-FC18-4573-9FD2-7EE12C1D6D4D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B0F315F3-00DD-4FAB-98C2-24F922A96B44
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D90FBBAD-EC1A-48FE-B4C7-2AE348644937


 

  

 

 

 

 

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 
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 de beantwoording van de artikel 38 vragen PvdA inzake dakloos geworden 

gezinnen ‘Nieuwe Armen op zoek naar hulp’ (2013/307074) 

<JN> 

 

9. Rondvraag 

10. Agenda komende commissievergadering(en) 

11. 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: 

- Afdoeningsformulier BBP 1016 inzake Vragen over thuiszitters 

- Afdoeningsformulier BBP 1088 inzake Evaluatie VSV 

- Afdoeningsformulier BBP 1175 inzake Overleg RVT Dunamare 

- Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 17 september 2013 inzake 

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen (2013/377403) 

(toegezonden per email 17 sept) 

- Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 20 september 2013 inzake 

wijziging regeling aanmelding (2013/384335) (verzonden per email 20 

sept) 

- Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 23 september 2013 inzake 

bemiddeling naar werk (2014/385320) (per email verzonden 24 sept) 

 Voorgestelde planningswijzigingen BBP: 

- BBP 0802   Sociale kaart was mei 2013, nu dec 2013. Er wordt op dit 

moment een informatiebrief gemaakt. Zodra deze is goedgekeurd kan 

bbp nr 0802 afgedaan worden. 

- Bbp 1110   Notitie Onderwijs was sep 2013, nu dec 2013; wordt 

besproken met schoolbesturen. Dit vergt enige tijd. 

 Lijst van ingekomen stukken 

- Presentatie raadsmarkt Transitie jeugd en AWBZ, uitgereikt in de 

vergadering van 19 september 2013 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Daphne Taets van Amerongen-Ingram 

Raadsgriffie, raadscommissie Samenleving 

± 22.25 – 22.40 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EF6954C9-5B81-45AD-99EA-500939211329
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EF6954C9-5B81-45AD-99EA-500939211329
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=62A10CEB-4E39-4C24-9DEC-744138443B02
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1CDE2A8B-94E8-4C12-99C7-7597F7F377F0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=ABDD6DB5-F8AE-42E0-B45F-C83977972FC4
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6A3CA3EA-135B-44F4-A4D3-FF7B09E24521
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6A3CA3EA-135B-44F4-A4D3-FF7B09E24521
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3BC3415F-DD0F-4155-B0A9-E6B1F6DBC314
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3BC3415F-DD0F-4155-B0A9-E6B1F6DBC314
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DA5F3418-1741-4ACC-BCF4-549EB7392A7C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DA5F3418-1741-4ACC-BCF4-549EB7392A7C

