
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 8
september 2011 van 17.45 –18.45 uur in een van de vergaderkamers van het
Stadhuis (na te vragen bij de receptie).

De in het vergaderschema vermelde vergadering van 15 september 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

Ter advisering aan de raad:
5. Toekomst commissie verbonden partijen

Advies wordt gevraagd akkoord te gaan met opheffing van de commissie
verbonden partijen:

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

01 september 2011
Agenda openbare vergadering van 8 september
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.45 – 17.50 uur

vergadering hiermee niet wordt belast.
± 17.50 – 18.00 uur
Programmanr.
D
P
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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor
de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
(2010/259544) <>

. Kredietaanvraag vervanging GEO meetapparatuur
Advies wordt gevraagd over het beschikbaar stellen van een krediet van €
106.500,-- ter vervanging van de GEO meetapparatuur.
± 18.00 – 18.05 uur
Programmanr.
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.

(2011/148639)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3A024663-B997-437F-8D5E-0D62988AA82F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0C63C8F4-15E0-4269-9EC9-334AD5C3A69E


± 18.05 – 18.35 uur
Programmanr.

± 18.35 –18.45 uur
2

Overige punten ter bespreking
7. Afronding bespreking Onderzoeksrapport brandweeroptreden Appelaar

(in uw bezit)
In de commissiebehandeling van 14-7 is de vraag gesteld hoe de cie. leden
denken over lokale normen/voorzieningen die verder gaan dan de landelijke.
(2011/163375)

8. Rondvraag
9. Agenda komende commissievergadering
10. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
Benoeming J.F.P. Houten tot commissaris Spaarnelanden (2011/166058) *
Liquidatie Falcon BV(2011/161919) *
Test camerabewaking bij dynamsiche afsluiting binnenstad (2011/142514)
Aanvragen vouchers bewonersinitiatieven boven € 10.000 (2011/57283)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Haarlem 2011-2014 (2011/122637)
- Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van B&W:
Brief van burgemeester Schneiders d.d. 11 juli inzake Uitstapprogramma

prostitutie (2011/190221) *
Bijlagen: Brief nr. 109 Staatssecretaris van Veiligheid enJustitie d.d. 21 juni 2011
en bijbehorend rapport Evaluatie RUPS op BIS in te zien
Antwoord van wethouder Heiliegers op de vraag inzake relatie Berap en

beleidsvoorstellen OZB (BBP nr. 0399 hiermee afgedaan) *
Antwoord van wethouder Heiliegers op de motie bezuinigingen op subsidies

(amendement 33) (BBP nr. 0745 hiermee afgedaan)
Antwoord van wethouder Heiliegers op motie Huur een geldzoeker (motie 39)

(BBP nr. 749 hiermee afgedaan)
Antwoord RKC inzake onderzoeksvormen beoordeling Concernhuisvesting

Zijlpoort ( BBP nr. 658 hiermee afgedaan)
Antwoord Griffie inzake tijdsduur procedure burgerinitiatief (BBP nr. 244

hiermee afgedaan)
Antwoord Griffie inzake aanpassen tolerantiegrens in verordening Geldelijke

voorzieningen (BBP nr. 80 hiermee afgedaan)
Mail burgemeester Schneiders d.d. 18 juli inzake HaarlemLeeft
Brief B&W d.d. 29 juli inzake informatie Zijlpoort
- Voorgestelde planningswijzigingen BBP:
- Ingekomen stukken

- Brief dhr. Sijm, voorzitter THC d.d. 12 juli 2011 (diverse bijlagen op BIS)

Met vriendelijke groet,
Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur

* ) reeds in uw bezit: zomerzending 21-7
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