RIS 247538
Verzonden op 16 maart 2012
(t.b.v. de regeling van de werkzaamheden op 22 maart 2012)

Termijnplanning Commissie Samenleving
* De termijnplanning is slechts een indicatie en aan de actuele stand van zaken onderhevig.
Datum Commissie
Agendapunten
21 maart 2012 (avond)
Brief van wethouder VDMO d.d. 9 december 2011 inzake
Cliëntenraden Schroeder en Reakt (incl. 3 bijlagen), RIS 182011
Nieuw: Brief van wethouder VDMO d.d. 14 februari 2012 over
openbaarmaking brief Stichting Precura, RIS 246588
Doorgeschoven van 23 februari 2012: Rm. 140.2011 loketfunctie
herkomstlanden, RIS 180728, in combinatie met sv. 379.2011 over Den
Haag Millennium Gemeente, RIS 180940
Nb. Op verzoek van GroenLinks wordt eventueel de wethouder
CBI ook uitgenodigd!
Brief wethouder VDMO d.d. 15 december 2011 over criteria opvang
ex-ama's, RIS 182067
Evt. betrekken:
Brief wethouder SVI d.d. 21 december 2011 over afronding experiment
ex-amv's 2012, RIS 182139
22 maart 2012 (ochtend)
Werkbespreking decentralisatie van de Jeugdzorg
Het format voor de werkbespreking betreft variant vier:
De bespreking begint met een presentatie verzorgd door de wethouder
en/of de ambtelijke dienst. Er wordt feitelijke informatie gegeven en/of
commissieleden worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen. Na de
presentatie is er ruimte voor commissieleden om vragen te stellen.
Hierbij kan betrokken worden:
• Brief van wethouder JWS d.d. 9 februari 2012
over voortgang transitie jeugdzorg, RIS 246420.
• Voorstel van de Rekenkamer inzake het Onderzoeksvoorstel
“Jeugdzorg en Onderwijs”(RK/2012.09)
Voorstel van het college aan de raad over nieuwbouwproject
sportcomplex Zuid-West aan de Aagje Dekenlaan te Den Haag,
RIS 246561
Brief wethouder OD d.d. 7 februari 2012 over 2e rapportage flankerend
beleid Haagse bibliotheken, RIS 246416 in combinatie met
Brief wethouder OD d.d. 7 februari 2012 met Meerjarenvisie en
Jaarplannen bibliotheken, RIS 246421
5 april 2012 (ochtend, betreft doorgeschoven onderwerpen)
Brief wethouder SVI d.d. 28 september 2011 over Turkse
inburgeraars niet inburgeringsplichtig, RIS 181336
Hierbij kan betrokken worden:
Sv. 2011.493 boetes Turkse Hagenaars kwijtgescholden, RIS 181320
Sv. 465.2011 Vervolgvragen over verplichte vrijwillige inburgering
voor mensen uit de WWB, RIS 181178

Opmerkingen /
Agendering op verzoek van:
C. Bogers (Haagse Stadspartij)
B. van Kent (SP)
S. Mulder (PvdA),
I. Vianen (GroenLinks)

I.Vianen (GroenLinks).
Wethouder SVI wordt uitgenodigd bij
de behandeling aanwezig te zijn.

Wethouder JWS

G. Verspuij (PvdA)

B. van Kent (SP)

A. Lakerveld (VVD)

H. Küçük (ID)
D. Rietveld (GroenLinks)
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Brief wethouder SVI d.d. 29 juni 2011 inzake financiële stand van zake
in de Haagse Wijkaanpak, RIS 180821.
Hierbij kan betrokken worden:
1. Brief wethouder SVI d.d. 30 juni 2011 inzake wijkmonitor
(incl. 1 bijlage), RIS 180822;
2. Sv. 364.2011 SCP-onderzoek ‘Wonen, wijken & interventies’
(krachtwijken) RIS 180792.
3. Rm. 222.2011 Tweede Fase Wijkaanpak, RIS 181395
4. Rm. 221.2011 Geheime brief over financiën tweede fase wijkaanpak
5. Beantwoording technische vragen 2e fase wijkaanpak, RIS 182174.
6. Brief wethouder SVI d.d. 9 februari 2012 met voortgangs-rapportage
wijkenaanpak, RIS 246480.
7. Nieuw! Brief d.d. 8 maart 2012 van wethouder Norder (SVI) over de
samenwerking met corporaties en handhaving in het centrum
krachtwijken (RIS 247162)
12 april reservering (ochtend)
Doorgeschoven: Alle punten doorgeschoven van 2 februari 2012
Gecombineerd behandelen:
1. Brief wethouder OD d.d. 27 oktober 2011 over effectiviteit
taaltrajecten volwassenen (incl. 3 bijlagen), RIS 181327
2. Brief wethouder SVI d.d. 27 september 2011 over toekomst voor
taal, RIS 181324
3. Brief van de Haagse Maatschap en taalketen-partners, d.d. 29
september 2011 inzake reactie van taalaanbieders op ‘Toekomst voor
Taal’ (RIS 181324) & ‘Effectiviteit taaltrajecten volwassenen’
(RIS 181327);
4. Brief van Stichting Buitenlandse Vrouwen en Stichting
Wereldvenster, d.d. 29 september 2011 inzake correctie op brief
Taaltrajecten volwassenen.
Opgeschoven punt:(Deels besloten) Sv. 620.2011 Kinderdagverblijf
Koningin Emmakade 119, RIS 181942

J. Wijsmuller (Haagse Stadspartij)
en B. van Kent (SP)
J. Wijsmuller (Haagse Stadspartij)
B. van Kent (SP)
B. van Kent (SP)

Commissie
College

I.Gyömorei (SP)

Brieven gecombineerd behandelen
op verzoek van:
C. Abels (VVD),
C. Bogers (Haagse Stadspartij)

De wethouders OD en SVI worden
uitgenodigd bij de behandeling
aanwezig te zijn.
B. Brands (PVV) (de cie. Ruimte wordt
uitgenodigd aanwezig te zijn.)

26 april (ochtend)
9 mei reservering (middag)
24 mei (ochtend)
14 juni reservering (ochtend)
Vrijhouden voor behandeling jaarrekening.
20 juni reservering (avond)
Vrijhouden voor behandeling jaarrekening.
28 juni (ochtend)
Er wordt in de termijnplanning rekening gehouden met de
volgende (op korte termijn) in te plannen
werkbesprekingen/bezoeken:
• Werkbezoek winteropvang locaties

In afwachting van een nieuw voorstel.
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2. Werkvoorraad:
Portfeuille OD:
Onderwerp:

Opmerkingen

Termijn

Aangepast:
Brief inzake ‘Leonardo klassen’ pilots
Brief van wethouder OD d.d. 8 maart 2012
inzake eindrapport Den haag kiest voor
excellentie (incl. 1 bijlage), RIS 247151
Brief inzake tweetalig basisonderwijs

Aangekondigd in afstemmingsoverleg
24 november 2011

Aangepast:
In bezit.

Aangekondigd in afstemmingsoverleg
24 november 2011

Rapportage over de stand van zaken met
betrekking tot de te sluiten wijkfilialen, de
inhuizing etc.
Uitwerkingsplan aanpak laaggeletterdheid

Toegezegd op 15 december 2011.

Verwacht wordt
voor het
zomerreces 2012
Omstreeks
juni 2012

Aan de hand van het dictum van het
initiatiefvoorstel van mevrouw Abels (VVD)
“Plan van Aanpak Laaggeletterdheid” een
uitwerkingsplan aan de raad te doen toekomen.

Verwacht wordt
april 20120

24 november 2011 voortgangsgesprek gehad met wethouder OD.
Portfeuille JWS:
Onderwerp:

Opmerkingen

Termijn

Brief wethouder JWS inzake perinatale
sterfte in Den Haag (incl. 1 bijlage),
RIS 180896

S. Mulder (PvdA) tijdens procedurevergadering
d.d. 25 augustus 2011. Brief aanhouden tot
bijbehorend onderzoek is ontvangen door cie.

Armoedemonitor met een college-reactie
bestemt voor de raad.
Onderzoeksrapport (onder actiepunt 12 van
de nota Jeugd en Gezin 2011-2014).

Toegezegd op 8 december 2011.

Rapportage met aanvullende informatie
inzake studiefinanciering voor jongeren
met schulden bij wethouder SWE na te
vragen en aan de commissie terug te
koppelen.
Voortgangsbericht motie streefcijfers
aandeel vrouwelijke
werknemers in de gemeentelijke
organisatie, RIS 182108
Sv. 580.2011, Jongerenambassadeurs,
RIS 181782

Toegezegd op 8 december 2011.

In bezit.
(in afwachting
van onderzoek).
Verwacht:
Januari/februari
2012
Medio april
2012
Verwacht:
Voor het
zomerreces 2012
Geen termijn
bekend

Toegezegd op 8 december 2011.
T.z.t. met de commissie bespreken.

Afd. motie wordt betrokken bij een voorstel
wethouder VDMO over invulling streefcijfers.
T.z.t. bespreken in cie. Samenleving en cie.
Bestuur en weth. JWS en VDMO uitnodigen.
De schriftelijke vragen worden aangehouden op
verzoek van mevrouw Bogers (Haagse
Stadspartij) en de heer Van Kent (SP).
Toegezegd tijdens de vergadering van 19
januari 2012.

De commissie te informeren over de
voortgang met betrekking tot de 55+-beurs
en een vernieuwde format hiervoor;
Toegezegd tijdens de vergadering van 19
Schriftelijk terug te komen op vragen die
januari 2012.
zijn gesteld inzake het contract met
Opticura Thuiszorg van de heer B. van
Kent (SP).
22 december 2011 laatste voortgangsgesprek gehad met wethouder JWS.

Medio 2012

-

Voor het
zomerreces 2012.
Geen termijn
bekend.
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Portfeuille VDMO:
Onderwerp:
Sv 435.2011 Hartcampagne voor vrouwen,
RIS 181076

Brief wethouder VDMO d.d. 13 december
2011 over stand van zaken winteropvanglocaties, RIS 182059
Een onderzoek naar wachttijden voor zorg
van sociaal maatschappelijke aard aan de
commissie te doen toekomen;
De commissie middels een brief te
infomeren inzake de aanpak van
overgewicht.
Schriftelijk informatie aan de commissie te
doen toekomen inzake de software,
servercapaciteit en mogelijkheden voor
gelijkschakeling van de schermen van de
digitale muurkrant
De stand van zaken met betrekking tot
digitale platforms aan de commissie te
doen toekomen.

Opmerkingen

Termijn

Aangehouden op verzoek van mevrouw S.
Mulder (PvdA). Wellicht worden er
vervolgvragen gesteld, anders zal alsnog om
agendering worden verzocht.
De brief wordt op verzoek van mevrouw Bogers
(Haagse Stadspartij) aangehouden. In
afwachting van een nieuw voorstel voor een
werkbezoek aan een winteropvang locatie.
Toegezegd door de wethouder VDMO tijdens
de vergadering van 9 februari 2012.

In bezit.

Toegezegd door de wethouder VDMO tijdens
de vergadering van 9 februari 2012.

Voor het
zomerreces 2012.

Toegezegd door de wethouder VDMO tijdens
de vergadering van 9 februari 2012.

Geen termijn
bekend.

Toegezegd door de wethouder VDMO tijdens
de vergadering van 9 februari 2012.

Geen termijn
bekend.

In bezit.

Geen termijn
bekend.

7 april 2011 laatste voortgangsgesprek gehad met wethouder VDMO.
Portfeuille CBI:
Onderwerp:

Opmerkingen

Termijn

Deltaplan Cultuur Educatie

In afwachting

Aangepast:
Voortgangsrapportage Culturele
Metropoolvorming, RIS 247160

In afwachting.

Voor zomerreces
2012
Aangepast:
In bezit

De SP neemt het initiatief om met een
schrijven te komen over The Hague Jazz.

Aangepast: De wethouder CBI komt ná 1 april
2012 met informatie over dit onderwerp. De SP
heeft in ieder geval aangegeven het onderwerp
na 1 april z.s.m. te willen bespreken.
Maandag 19 maart 2012 voortgangsgesprek gepland met wethouder CBI.
Portfeuille SWE:
Onderwerp:
Aangepast:
afgedaan met RIS 246480 en
RIS 167618; A en B Schriftelijke reactie
met uitkomst participatie-top.
Brief met informatie over de momenten
waarop de wethouder SWE de commissie
zijn voornemens met betrekking tot
re-integratie en de toekomst van het
sociaal bestel zal voorleggen.
Kort schrijven aan de commissie over de

Dit stuk kan t.z.t.
op een agenda
worden geplaatst.

Opmerkingen

Termijn

Toegezegd door wethouder SWE n.a.v.
behandeling begroting d.d. 6 oktober 2010

1ste kwartaal 2012

Toegezegd door wethouder SWE n.a.v.
vergadering d.d. 28 september 2011.

April 2012.

Toegezegd door wethouder SWE n.a.v.

1ste kwartaal 2012
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beschikbare ‘kerncijfers’ die hij heeft over
aantal deelnemers, kosten en effectiviteit
van re-integratietrajecten, waarin hij ook
ingaat op TRIX, TREK en het HWB.
Brief wethouder SWE d.d. 23 december
2011 3e voortgangsrapportage afbouw ID
en 1e voortgangsrapportage afbouw WIW,
RIS 182109

vergadering d.d. 28 september 2011.
Nb. Bij eventuele bespreking ook cie. Bestuur
uitnodigen!

Brief met info. over de mogelijkheden om
ICT-bestanden bij het UWV te koppelen,
met als doel bijstandsgerechtigden sneller
aan een baan te helpen.
Overzicht van oninbare vorderingen.

Toegezegd door wethouder SWE n.a.v.
vergadering d.d. 27 oktober 2011.

Brief met voortgangsinformatie over de
digitale Ooievaarspas (ook in relatie tot de
Metropoolregio).

B. van Kent (SP) d.d. 19 januari 2012.

Toegezegd door wethouder SWE n.a.v.
vergadering d.d. 27 oktober 2011.
De verwachte termijn is aangepast i.v.m. een
lopend onderzoek (pilot).
Toegezegd door wethouder SWE n.a.v.
vergadering d.d. 27 oktober 2011.

In bezit. Wordt
gezamenlijk met
overige
themastukken
ingepland.
1ste kwartaal 2012

Verwacht
april/mei
van 2012

Verwacht aan
het eind van het
eerste kwartaal
van 2012.

12 januari 2012 laatste voortgangsgesprek gehad met wethouder SWE.
Portfeuille SVI:
Onderwerp:

Opmerkingen

Voortgangsnotitie nota “verschillend
Toegezegd door wethouder SVI in de
verleden, één toekomst” (2 keer per jaar)
vergadering d.d. 9 maart 2011
Voortgangsrapportage over het aanpakken
Toegezegd door wethouder SVI n.a.v.
van de omgeving rondom Hollands Spoor. behandeling begroting d.d. 13 oktober 2011.
Brief van de wethouder SVI over de vraag
Toegezegd door wethouder SVI n.a.v.
hoe om te gaan met de bezuinigingen op
behandeling begroting d.d. 13 oktober 2011.
het programma inburgering.
Toegezegd door wethouder SVI tijdens de
Verslagen van gesprekken met partners
inzake discriminatie op de arbeidsmarkt en vergadering van 9 februari 2012.
mogelijke oplossingsrichtingen aan de
commissie te doen toekomen.
Donderdag 5 april 2012 voortgangsgesprek gepland met wethouder SVI.

Termijn
Na zomerreces
2011.
Verwacht
Verwacht in het
eerste kwartaal
van 2012
Geen termijn
bekend.

--- einde ---
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