
  

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. 

Om 20.00 uur vindt er voorafgaand aan de commissievergadering een 
informatiebijeenkomst plaats over het Raadsbesluit beleidskaders Zorg voor 
jeugd, Awbz, Participatiewet en Wmo (transitieplan specialistische 
ondersteuning Sociaal Domein). 
Ieder onderwerp wordt ingeleid met een korte presentatie waarna gelegenheid 
wordt geboden om vragen te stellen. 
 
 
 
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 9 januari 2014  om 21.15 uur in de een van de vergaderkamers van het 
Stadhuis (na te vragen bij de receptie).  
 
De in het vergaderschema 2014 vermelde vergadering van 16 januari gaat wel 
door. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Agenda 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 
3. Vaststellen agenda  
4. 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 

 

31 december 2013 
Agenda openbare vergadering van 9 januari 2014 
Griffiebureau 
 (023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 21.15 – 21.20 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. 
 

PAUZE: 21.00 – 21.15  uur 

http://www.haarlem.nl/
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Ter advisering aan de raad: 
5. Raadsbesluit beleidskaders Zorg voor jeugd, Awbz, Participatiewet en Wmo 

(transitieplan specialistische ondersteuning Sociaal Domein)  
(16 januari indien nodig de tweede termijn) 
Advies wordt gevraagd over:  
1. In te stemmen met de inrichting van de jeugdzorg per 1 januari 2015 zoals 

beschreven in het beleidskader Jeugd waarbij: 
a) de verwerving van voorzieningen in het kader van de decentralisatie 
Jeugdzorg gezamenlijk wordt gedaan in afstemming met de gemeenten in 
Zuid Kennemerland, de IJmond en Haarlemmermeer; 

2. In te stemmen met de invoeging van de Awbz-taken met de Wmo per 1 
januari 2015 zoals beschreven in het beleidskader Awbz waarbij: 
a) de verwerving van maatwerkvoorzieningen in het kader van de 
decentralisatie Awbz gezamenlijk wordt gedaan met de gemeenten in Zuid 
Kennemerland en de IJmond en voor enkele specifieke doelgroepen ook met 
Haarlemmermeer; 
b) de toekenning van een persoonsgebonden budget wordt, naast de 
wettelijke beperkingen, alleen toegekend aan mantelzorgers als dit 
aantoonbaar tot effectievere en goedkopere ondersteuning leidt dan andere 
ondersteuning die vanuit de Wmo gefinancierd wordt; 
c) voor de nieuwe maatwerkvoorzieningen een eigen bijdrage wordt 
gevraagd. 

3. In te stemmen met de uitwerkingsrichting voor de aanpak en positionering 
van de ondersteuning in huishoudelijke werkzaamheden, waarbij: 
a) de burger die in staat is (eenvoudige) schoonmaakondersteuning zelf ter 
regelen, te verwijzen naar de particuliere markt, 
b) voor burgers met licht regieverlies die niemand in het eigen netwerk 
hebben om te kunnen ondersteunen een voorziening in te richten met een 
eenvoudige toegangstoets; 
c) voor burgers met zwaar regieverlies een maatwerkvoorziening geboden 
wordt; 
d) afhankelijk van de zwaarte van ondersteuning om zelfredzaam te zijn en 
te kunnen blijven, voor mensen die het niet zelf kunnen betalen de gemeente 
de kosten geheel of gedeeltelijk vergoedt of de landelijke eigen bijdrage 
regeling toepast. 

4. in te stemmen met het beleidskader Participatiewet. 
(2013/469125)                                                                   <JN+JvdH>  
Bij dit agendapunt wordt betrokken: 

± 21.20 – 22.25 uur 
Programma nr. 3,4 

http://www.haarlem.nl/
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 Advies participatieraad inzake participatiewet 
 Advies transitie AWBZ van de participatieraad 
 Advies transitie jeugd van de participatieraad 
 Reactie op de adviezen van de participatieraad 

 
6. Jaarverslag 2012 en begroting 2013 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia 

Advies wordt gevraagd over: 
 Vast te stellen, op grond van het jaarverslag 2012 van Onderwijs Stichting 

Zelfstandige Gymnasia, dat deze Stichting in 2012 voldoende openbaar 
gymnasiaal voortgezet onderwijs heeft gerealiseerd. 

 Vast te stellen, op grond van de begroting 2013 van Onderwijs Stichting 
Zelfstandige Gymnasia dat deze Stichting in 2013 voldoende openbaar 
gymnasiaal voortgezet onderwijs in 2013 realiseert. 

 De toezichthoudende taak van de gemeente door het College te laten 
vervullen. 

(2013/437279)        <JN> 
 

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

 Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van 
Hogeschool InHolland (2013/436020). 

 Experiment Hulp bij het Huishouden (2013/511666) 
- Ingekomen stukken: 

 Afdoening vragen/actiepunten door het College van  B&W: 
 Actielijstnummer 1207 toezegging wethouder van der Hoek, inzake 

evaluatie Schoolzwemmen (2013/517265) 
 Toezegging wethouder van der Hoek inzake onderzoek SportZ4U, 

actielijstnummer 1208 (2013/526035) 
 Brief van wethouder Nieuwenburg inzake Jaarverslag Spaarnesant 

(2013/517021) 
 Brief van wethouder Nieuwenburg inzake toezichthoudende rol 

openbaar onderwijs (2013/527217). Per email verzonden op 17 
december 2013 

± 22.25 – 22.55  uur 
Programmanr.  4 

± 22.55 – 23.00 uur 
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 Brief- memo wethouder Nieuwenburg nav Paswerk Besluit Per email 
verzonden op 23-12-2013. 
 Lijst van ingekomen stukken 

 Brief stichting het Juttersdok inzake “realiseren van re-integratie 
trajecten door het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad”. Per 
email verzonden aan cies Samenleving en Beheer op 12 december 
2013. 

 Brief stichting Rataplan. Per email verzonden op 16 december 2013. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Daphne Taets van Amerongen-Ingram 
Raadsgriffie, raadscommissie Samenleving 

http://www.haarlem.nl/
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