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Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter Pea Bosma uit voor een openbare
vergadering van de commissie Bestuur, die gehouden zal worden op donderdag 6
oktober 2011 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na
te vragen bij de receptie).

De in het vergaderschema 2011 vermelde vergadering van 27 oktober gaat wel
door.
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Aan de leden van de Commissie Bestuur
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

29 september 2011
Agenda openbare vergadering van 6 oktober 2011 (NB: aanvang 17.00 uur )
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.10 uur
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor
de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
genda
. Opening en mededelingen voorzitter
. Spreektijd voor belangstellenden

(over niet op de agenda staande onderwerpen)
. Vaststellen agenda
. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er bespreking
. Beleid verlagen schuldenpositie (reeds in uw bezit)

(2011/149232) (BBP 0622 hiermee afgedaan)

vergadering hiermee niet wordt belast.
± 17.10 – 18.10 uur
e commissie Bestuur heeft de volgende programmalijnen onder zich:
rogramma 1 : Bestuur en Algemeen Beleid, Programma 2 : Veilige Samenleving en
rogramma 11 : Organisatie en Financiën

enoemde agendatijden zijn indicatief.

- Deel uit de begroting 2012 (Pag. 44+45, 139t/m141)
- Brief wethouder Heiliegers d.d. 21 september 2011 inzake Bedrijfsvoering

(2011/351945)
- Presentatie Beleid verlagen schuldpositie gehouden d.d. 8 september 2011

(reeds in uw bezit)
Doel van de bespreking: wat vindt de commissie van het beleid verlagen
schuldenpositie.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9105B4FD-92F9-458D-9B45-3F32CC8CA17B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7E847B75-B7C7-4F0E-BAA0-09C534776A6E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DA9442C3-5CB5-409A-9C00-46E0B7BDDBE4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9332EE13-37C9-4D51-B8B9-3B21726F7DBC


± 19 30 – 19.40 uur

± 19.20 – 19.30 uur
.

± 19.10 – 19.20 uur

± 18.40 –19.10 uur
2

Ter advisering
Heffingsmaatstaf rioleringAdvies wordt gevraagd over het handhaven van de
bestaande maatstaf, een vast tarief per perceel te heffen van de eigenaar
(2011/151407) <PH>

Overige punten ter bespreking.
5. Reactie en verslag inzake beheer van de Archiefbewaarplaats en het toezicht

op de archieven bij de gemeente Haarlem
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (per e-mail verzocht door
D66, mw. Leitner)
(2011/95465) <PH>

6. Test camerabewaking bij dynamische afsluiting binnenstad
(2011/215169)
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (vergadering van 8

september 2011) <BS>

7. Rondvraag
8. Agenda komende commissievergadering
9. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
Actieve informatieplicht:
- Voorstel tot verhoging leges voor huwelijken in twee stappen (2011/280930)
- Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting (2011/280606)
Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van B&W:
Voorgestelde planningswijzigingen BBP:
-

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur

Pauze.
18.10-18.40 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7CEB8F06-BAC3-4BEE-A0FE-C94D36A9E85B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B8AE8752-C588-48D3-AC55-3A742A724D00
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B8AE8752-C588-48D3-AC55-3A742A724D00
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C9CF09E8-4E07-4F93-B3E5-3D6917D4342F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0D9A2CEA-AD14-42C3-9A1A-71472D7F29E6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0CF2E1AD-D8EC-4605-8C76-A1D8083BEA3C

