
  

De commissie Bestuur heeft de volgende programmalijnen onder zich:  

Programma 1 : Bestuur en Algemeen Beleid, Programma 2 : Veilige Samenleving en 

Programma 11 :  Organisatie en Financiën  

Genoemde agendatijden zijn indicatief. 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Arjen Overbeek, uit voor een openbare 

vergadering van de commissie Bestuur, die gehouden zal worden op donderdag  14 

juni 2007 om 17.00 uur in de een van de vergaderkamers van het Stadhuis (te 

bevragen bij de receptie).  

 

 

 

 

 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

 

Ter advisering aan de raad: 

6. Opheffing parkeerfonds 

Advies wordt gevraagd over het instemmen met opheffing van het Parkeerfonds 

en met de daarmee samenhangende financiële consequenties. 

(SB/VV/2007/560)       <MD> 

Bij dit onderwerp wordt de commissie Beheer uitgenodigd. 

 

VERVOLG HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN  

2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3. Vaststellen agenda  

4. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d. 31 mei 2007 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  

 

 

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 

 

12 januari 2014 

Agenda openbare vergadering van 14 juni 2007 

Karin Duin  

(023) 511 3116 

kgduin@haarlem.nl 

belanghebbenden 

 

 

± 17.00 – 17.05 uur 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor 

de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de 

vergadering hiermee niet wordt belast. 

 

± 17.05 – 17.35 uur 

Programmanr.  

+ 17.35 – 17.45 uur 



 

  

 

 

 

 

Genoemde agendatijden zijn indicatief 

 

NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   
alle stukken liggen ter inzage bij de centrale balie van de Publiekshal, Zijlsingel 1 te Haarlem. 

Tel.nr.:  023- 5115115, e-mailadres: publieksdienst@haarlem.nl. 

Openingstijden: dagelijks van 09.00 – 16.00 uur (donderdag doorlopend tot 20.00 uur). 

Tevens liggen deze stukken ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem. 

Tel.nr. 023-5113237. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.  Ook kunt u 

‘ www.haarlem.nl / Bestuur & Organisatie / het BIS’ raadplegen. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440 
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7. Bestuursrapportage 2007-I – programma’s 1, 2 en 11 voor zover betrekking 

hebbend op de portefeuille van de commissie Bestuur.  

 Daarnaast wordt de commissie verzocht aan te geven of de Bestuurs-

rapportage voldoende informatie verschaft voor de voorbereiding op de 

raadsbehandeling van de Kadernota e.a. 

 (De Bestuursrapportage is u separaat toegezonden met de Kadernota) 

 

 

 

 

8. Kadernota  

De set stukken bestaat uit: 

a. Kadernota 2007, 

b. Investeringsplan 2007-2012, 

c. Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2007 

d. Beantwoording raadsvragen n.a.v. bovengenoemde stukken 

(CS/CF/2007/73)  

Advies wordt gevraagd of de stukken volledig zijn en rijp zijn voor behandeling 

in de Raad 

       <CvV>  

 

9. Principebesluit verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem 

 Advies wordt gevraagd over  

1. het in principe instemmen met de verzelfstandiging van de 

Stadsbibliotheek, 

2. het treffen van voorbereidingen voor een samengaan met de 

Gemeentebibliotheek Heemstede in de vorm van een fusie 

3. het verder uitwerken van de verzelfstandiging op te dragen aan het college 

en voor 1 oktober a.s. een definitief besluit met 1 januari 2008 als beoogde 

startdatum voor de nieuwe organisatie voor te leggen aan de raad 

(MO/SBH/2007/02)      <CvV> 

 

Overige punten ter bespreking 

10.  Actielijst 

± 18.45 – 19.15 uur  

Programmanr. 11 

 

PAUZE:  18.15 – 18.45  uur 

+ 19.15  – 19.30 uur  

Programmanr.  

± 17.45 – 18.15 uur 

Programmanr. 11 

S.v.p. schriftelijke 

reacties aan 

secretaris 

 



 

  

 

 

 

 

Genoemde agendatijden zijn indicatief 

 

NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   
alle stukken liggen ter inzage bij de centrale balie van de Publiekshal, Zijlsingel 1 te Haarlem. 

Tel.nr.:  023- 5115115, e-mailadres: publieksdienst@haarlem.nl. 

Openingstijden: dagelijks van 09.00 – 16.00 uur (donderdag doorlopend tot 20.00 uur). 

Tevens liggen deze stukken ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem. 

Tel.nr. 023-5113237. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.  Ook kunt u 

‘ www.haarlem.nl / Bestuur & Organisatie / het BIS’ raadplegen. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440 
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 Aan de commissieleden wordt gevraagd of zij akkoord gaan met de wijze 

van afdoening voor de acties met de status 'akkoord afdoen' 

 Aan de commissieleden wordt gevraagd  aan te geven voor welke acties met 

de status ‘actief’ zij nog specifieke vragen hebben 
(het stuk is in bezit, zie commissiestukken van 31 mei jl.)  

 

11. Rondvraag 

12. Agenda komende commissievergadering(en)   

13. Sluiting  

 

 

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 

commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 

- Actieve informatieplicht: 

 Stadsdeeluitvoeringsprogramma’s 2007 (SB/RIDW/07/63) 
(Er liggen exemplaren van deze stadsdeeluitvoeringsprogramma’s voor u op 

uw fractiekamer.   
Ook kunt u de stadsdeeluitvoeringsprogramma’s vinden op de website van 

Haarlem tw. www.haarlem.nl / mijn wijk / stadsdeeluitvoeringsprogramma’s)  

 Conceptjaarverslag 2006 Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland, 

Paswerk (PD/SZW/2007/451)  
(dit stuk wordt behandeld in de commissie Samenleving van 14 juni a.s.) 

- Ingekomen stukken: 

 Afdoening vragen/actiepunten door het College van  B&W: 

 Brief van wethouder Divendal d.d. 23 mei 2007 inzake 

Voltooiing Pim Mulier Sportpark + bijlagen (SO/PM/2007/367)  

 Lijst van ingekomen stukken 

 Brief HDK d.d. 30 mei 2007 inzake informatiebijeenkomst HDK op 11 juni 

2007 (is u separaat toegestuurd op 31 mei jl.) 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ingrid van Tienhoven 

Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur 

± 19.30 – 19.40 uur 

http://www.haarlem.nl/
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