
  

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 30 mei 2013  om 20.00 uur in de een van de vergaderkamers van het 
Stadhuis (na te vragen bij de receptie).  
 

 
 
 

 
 
 
 
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. 18 april en 

 25 april 2013 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Overige punten ter bespreking 
6. Samen voor elkaar: eerste uitvoeringsbesluiten binnen clusters van de nieuwe 

sociale infrastructuur  
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie 
Aanvullende opmerkingen:  
Op pagina 2 in de Collegenota staat dat het besluit over frictie- en 
ontwikkelkosten op 6 juni wordt voorgelegd aan de Raad, ter voorbereiding op 
de Kadernota. Deze datum is niet meer actueel. In bijlage 1 is de onderbouwing 
van de frictie- en ontwikkelkosten reeds opgenomen. Dit ter motivering van het 

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 

 

21 mei 2013 
Agenda openbare vergadering van 30 mei 2013 
Griffiebureau 
 (023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 

± 20.20 – 21.15 uur 
Programmanr. 3,4,5 

± 20.00 – 20.20 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=D00E62F0-3A17-4494-87DC-8375C590FCB2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1603DA2C-42F9-4543-B683-7C87EE87CF6E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=97235A42-36A3-4A2D-865F-DB255ABEFB2F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=97235A42-36A3-4A2D-865F-DB255ABEFB2F
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. 
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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besluit tot stopzetten subsidies. Deze informatie is ook van groot belang voor de 
inhoudelijke onderbouwing voor de gevraagde besluiten in de Kadernota. 
(2013/155439)       (JvdH> 
 
 
 
 

7. MKBA rapport BUUV  
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie  
Nb. In  de nota staat vermeld dat het College aan de raad een voorstel gaat 
voorleggen m.b.t. de inpassing van BUUV binnen de nieuwe basisinfrastructuur 
voor hulp en ondersteuning.  

 (2013/148338)       <JvdH> 
Als achtergrondinformatie kan de brief d.d. van wethouder V.d. Hoek d.d. 4 
februari 2013 inzake vervolgstappen BUUV inclusief het verslag bijeenkomst 6 
december (2013/30939) worden geraadpleegd. 

8. Begroting Stichting Spaarnesant 2013  
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (op verzoek van D66) 
(2013/49822) 

9. Rondvraag 
10. Agenda komende commissievergadering(en) 
11. Sluiting  
 
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
- Actieve informatieplicht: 

 Samenwerkingsovereenkomst Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 
(2013/152770) 

- Ingekomen stukken: 
 Voorgestelde planningswijzigingen BBP: geen 
 Lijst van ingekomen stukken 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Daphne Taets van Amerongen-Ingram 
Raadsgriffie, raadscommissie Samenleving 

± 21.30 – 22.15 uur 
Programmanr. 3 

PAUZE: 21.15 – 21.30    uur 

± 22.50– 23.00 uur 
 

± 22.15 – 22.50 uur 
Programmanr. 4 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DB472C7C-3F48-4C31-A775-BFB625179B9A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7BC2F383-2C45-416F-B7A7-0B92C0937CA3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7BC2F383-2C45-416F-B7A7-0B92C0937CA3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7BC2F383-2C45-416F-B7A7-0B92C0937CA3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=075EC790-E560-4BCF-AEA1-5D34D3D24440
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C39DA577-1BF4-4DED-AC64-2205A5C2A868
http://www.haarlem.nl/
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