
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 17
november 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 24 november gaat wel
door.

Agenda

1. Opening en mededelingen voorzitter

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

10 november 2011
Agenda openbare vergadering van 17 november 2011
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

vergadering hiermee niet wordt belast.
D
P
P
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± 17.00 – 17.05 uur

± 17.05 – 17.55 uur
agendapunten 3+4
programma 2.3
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor
de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
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.

2. Vaststellen agenda

verige punten ter bespreking
3.Actieprogramma Integrale veiligheid en handhaving 2012Bespreking vindt
plaats op verzoek van het college.
(2011/392349) <BS>

4. Memo Inzet Handhaving d.d.5 oktober 2011
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (CDA)
(2011/406503) <BS>

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=06E2869F-A029-4960-AFDE-2A5199AB7CEF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0B3149DF-C7D9-4D2E-B02F-39AE8CCA8283


5.Uitstapprogramma prostitutie Bespreking vindt plaats op verzoek van het
college
(2011/372206) <BS>

Ter advisering aan de raad
6.Evaluatie (bouw-)leges
Advies wordt gevraagd over:

Pauze: 18.15 – 18.45 uur

programma 2
± 18.45 – 19.15 uur
± 17.55 – 18.15 uur
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1. Kennis te nemen van de evaluatie (bouw-)leges 2010-2011
2. De volgende uitgangspunten voor de legesverordening 2012 te hanteren:

a. vast te houden aan een vast percentage op basis van de bouwsom met
een plafond voor de activiteit bouwen;

b. geen verdere deregulering voor kleine bouwvergunningen door te
voeren met vaste bedragen;

c. vaste tarieven in te voeren bij sloopactiviteiten en
rijksmonumentenactiviteiten;

d. de kortingsregeling voor gecombineerde bouwaanvragen te laten
vervallen;

e. leges (€ 100) in te voeren voor vergunningen uit de Apv waar nu geen
leges voor worden geheven;

f. leges voor vergunningen voor prostitutiebedrijven en smart-, grow- en
headshops te verhogen met € 100;

g. de jaarlijkse ontheffingen voor sluitingstijden van de horeca te wijzigen
in driejaarlijkse ontheffingen.

(2010/253920) <EC>

Overige punten ter bespreking
7. Spreektijd voor belangstellenden
(over niet op de agenda staande onderwerpen)
8. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d. 27 oktober 2011
9. Rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

10. Agenda komende commissievergadering
11. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
Vaststelling subsidie 2010 Stichting Stedenband Haarlem-Mutare

(2011/172905)
Reactie op RKC-rapport “Dichtbij op afstand” (per –email toegezonden 26

oktober i.v.m. bespreking op 27 oktober) (2011/397729)
Raadsvragen programmabegroting 2012-2016 (per e-mail toegezonden 25

oktober i.v.m. bespreking op 27 oktober) (2011/370906)

± 19.15 – 19.45 uur

programma 1

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4106336F-F6B8-4D43-B039-E58755B18C5C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BA8516C9-65B9-4A61-A7E9-E97E62899C6F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FE5A01E4-D663-4009-8456-F9B400FFC714
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=634E3953-C244-4491-9BB2-D56A4306503B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1BA20E2E-5680-43A8-A587-9BAFFC1103A3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0EEF5AC0-D3CA-43A6-B4E4-204159B5F3FB
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- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten door het College van B&W: geen

- Voorgestelde planningswijzigingen BBP
- Lijst van ingekomen stukken

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur

NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:
De stukken liggen ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem. Tel.nr.
023-5114770. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u
www.haarlem.nl > Bestuur & Organisatie > het BIS, raadplegen.
Via www.haarlem.nl zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies online te
beluisteren. U kunt de vergaderingen “live” volgen, het kan ook achteraf. De geluidsbestanden
komen de dag ná de vergadering beschikbaar. Wanneer op donderdagavond een live-uitzending
plaatsvindt, wordt dit op www.haarlem.nl aangegeven. U kunt via www.haarlem.nl/raadonline
direct naar de online vergaderingen. Op www.haarlem.nl vindt u ook de vergaderdata van de raad
en de commissies.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F062919E-5FD0-4CAD-93AB-8FAE02C73933
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

