
                                               

 
 

 

 

Hierbij nodig ik de leden van de raad, de voorzitter van de raad, de wethouders  
en overige belangstellenden uit voor het Raadsplein van 
 

woensdag 30 mei 2012  in het Raadhuis te Hoofddorp . 

 

http://www.haarlemmermeer.nl/bis/Raadsplein_2012.  

 

Namens het presidium, 

 

M. Booij-van Eck 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Raadsvergaderingen en sessies worden uitgezonden vi a www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad  

> Kijk mee met de gemeenteraad  

Onderwerp 

Vergaderdatum 

Aanvang 

Locatie 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Bijlage(n) 

 

Raadssessies 

30 mei 2012 

19.00 uur 

Raadzaal 

R.J. Sombroek 

023 567 6755 

Diverse 

Raadsgriffie 

Postbus 250 

2130 AG  Hoofddorp 

 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 - 1852 

Telefax 023-563 3521 

E-mail: griffie@haarlemmermeer.nl 

 

 

 

Hoofddorp, 16 mei 2012 

De leden en fractieassistenten van de 
gemeenteraad, 
het college van Burgemeester en Wethouders 
en belangstellenden 
 



Agenda Raadssessies 
 

 
 

 

Tijd 19.00-22.15 
Locatie Heijezaal 
Onderwerp Hoorzitting cluster Sociale Dienstverleni ng 
Thema Sociale zaken en Wet werk en bijstand 
Doel van de sessie Informatievergaring 
Aanwezige portefeuillehouder Dhr. S. Bak 
Voorzitter (comité) Mw. M. Booij-van Eck 
Vragencommissie Dhr. H. Kuipers en dhr. P. van Groenigen 
Verslaglegging Woordelijk 

 
Per deelnemer is 30 minuten gepland. De voorbereidingscommissie hoorzitting zal 
eerst de initiële vragen stellen. Na de beantwoording krijgen de participerende fracties 
de gelegenheid om verdiepings- en vervolgvragen te stellen. 
 
Vragen gesteld door de voorbereidingscommissie hoor zitting: 
 
Aan de onderzoeker: 

• Waaruit bestond in de periode, waarover het rapport spreekt, de 
probleemsignalering? 

• Wat ontbreekt, vanuit uw praktijk gezien, aan het onderzoeksrapport? 
• Wat adviseert u de gemeente om herhaling te voorkomen? 

 
Aan het UWV / de AM-Groep:  

• Welke bestuurlijke opdracht heeft u ontvangen en hoe heeft u deze 
uitgevoerd? 

• Wat ontbreekt, vanuit uw praktijk gezien, aan het onderzoeksrapport? 
• (Hoe) heeft u de bestuurders en ambtenaren signalen gegeven over de 

problemen? 
• Wat adviseert u de gemeente om herhaling te voorkomen? 

 
Aan de bestuurders: 

• Waaruit bestond in de periode, waarover het rapport spreekt, de 
probleemsignalering? 

• Hoe is de bestuurlijke opdracht vertaald naar de ambtelijke opdracht? 
• Hebben de bestuurders kennis kunnen nemen van alle beschikbare 

rapporten, wat was daarop uw reactie en hoe heeft u hierna de raad 
geïnformeerd? 

• We hebben kunnen lezen in het rapport dat er problemen waren bij de sociale 
dienstverlening zoals hoog ziekteverzuim en grote in- en uitstroom.  Wat is er 
met deze signalen gebeurd? 

• In hoeverre voorkomt het plan van aanpak een herhaling van de problematiek 
in de toekomst? 

 
Vervolgvragen gesteld door de participerende fracti es: 

  
• Deze vragen zijn niet aangemeld.



Agenda Raadssessies 
 

 
 

       Vergaderoverzicht woensdag 30 mei 2012 

 

 

 Raadssessie  
Raadzaal  

Raadssessie  
Heijezaal 

19.00-19.30  Hoorzitting cluster SDV  

De leidend onderzoeker van Michel de Visser 

Advies 
19.30-20.00 

Hoorzitting cluster SDV  

Vertegenwoordiger van de AM-Groep 

20.00-20.30 
Hoorzitting cluster SDV  
Vertegenwoordiger van het UWV/CWI 

20.30-20.45 

Pauze 

20.45-21.15 
Hoorzitting cluster SDV  
De heer Tuning 

21.15-21.45 
Hoorzitting cluster SDV  
De heer Horn 

21.45-22.15 
Hoorzitting cluster SDV  
De heer Bak 

 

 

Genodigd worden: 
• De leidend onderzoeker van Michel de Visser Advies 
• Vertegenwoordiger van de AM-Groep 
• Vertegenwoordiger van het UWV/CWI 
• De heer Tuning als voormalig portefeuillehouder 
• De heer Horn als voormalig portefeuillehouder 
• De heer Bak als huidig portefeuillehouder 

 

 
 
 

 
 


