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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 31
mei 2007 om 16.30 uur in de een van de vergaderkamers van het Stadhuis (te
bevragen bij de receptie).
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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

24 mei 2007
Agenda openbare vergadering van 31 mei 2007
Karin Duin
(023) 511 3116
kgduin@haarlem.nl
belanghebbenden

± 16.30–16.40 uur

+ 16.40–17.10 uur
Programmanr. 11
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.

genda

genda
. Opening en mededelingen voorzitter
. Spreektijd voor belangstellenden

(over niet op de agenda staande onderwerpen)
. Vaststellen agenda
. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d. 10 mei 2007
. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er advisering aan de raad:
. Jaarrekening <CvV>

Advies wordt gevraagd over het vaststellen van de Jaarrekening 2006 (+
bijlagen).
Bijlagen:
 Advies RKC “Doel matig gevolg” (wordt u separaat toegezonden)
 Reactie van het college op het advies RKC (wordt u separaat

toegezonden)
 Burgerjaarverslag 2006 (is u reeds toegezonden)
 Sociaal Jaarverslag 2006 (is u reeds toegezonden)
(indien u wilt kunt u het Burgerjaarverslag 2006 en het Sociaal Jaarverslag
2006 betrekken bij de bespreking)

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721436218
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700718628216
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721436409
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721436541


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. Kredietaanvraag openbare parkeergarage Raaks
(U wordt uitgenodigd in de commissie Beheer; voor stukken verwijs ik u naar de
aanvullende agenda)

8. Raadskrediet t.b.v. aanpak achterstallig onderhoud aan Brandweerkazerne
Zijlweg 200
Advies wordt gevraagd over:

1. het instemmen met het voorstel om een raadskrediet van€ 504.000,- toe te
kennen aan de sector Brandweer & Ambulance teneinde de noodzakelijke
maatregelen te nemen om het achterstallig onderhoud aan de
brandweerkazerne van de Zijlweg 200 weg te werken

2. het dekken van de kosten van dit besluit ad€ 504.000,- uit de hiervoor
gereserveerde middelen in het investeringsplan 2007-2011

(HDK/BO/2007/116 <CvV>

9. Vaststelling financiële beheersverordening gemeente Haarlem
Advies wordt gevraagd over het vaststellen van de Financiële
Beheersverordening gemeente Haarlem.
(CS/cf/2007/36) <CvV>

10. Informatie ManagerWijziging protocol actieve informatieplicht
Advies wordt gevraagd over:

1. de vaststelling van de voorgestelde wijziging van het Protocol Actieve
Informatieplicht

2. in volgen van de nieuwe werkwijze vanaf 1 januari 2008.
(CS/bo/2007/270) <BS>

11. Partiële wijziging APV (stuk is n.a.v. eerdere commissiebehandeling gewijzigd)
Advies wordt gevraagd over:
1. het wijzigen van de artikelen en de daarop hebbende toelichting van de

APV overeenkomstig de tekst van de bijlage

+ 18.25–18.35 uur
Programmanr. 11

+ 18.35–18.45 uur
Programmanr. 1

+ 18.45–19.00 uur
Programmanr. 2

+ 17.45–18.00 uur
Programmanr. 2

PAUZE 18.00–18.25 uur

+ 17.10–17.45 uur
Programmanr. 9

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721436621
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721436772
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721436772
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721437997
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721437997
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438072
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438157
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700713538577


2. het inwerking treden van dit besluit tot wijziging van de APV met ingang
van de achtste dag na publicatie in de Stadskrant

3. het niet openstellen van de wijziging van de APV voor inspraak.
(PV/VHT/2007/620) <BS>

Overige punten ter bespreking

12. Discussienotitie referendumverordening
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(CS/bo/2007/338) <BS>

13. Inhoud paragraaf weerstandsvermogen (risicoparagraaf)
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(CS/cf/2007/46) <CvV>
Risico-overzicht t.b.v. het jaarverslag 2006 ligt voor u ter inzage op het
griffiebureau

14. Actielijst

+ 19.15–19.25 uur
Programmanr. 11

+ 19.00–19.15 uur
Programmanr. 1
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

15. Rondvraag
16. Agenda komende commissievergadering(en)
17. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
 Pilot meer werken op afspraak in de Publiekshal (PD/DV/2007/595)
Eerste wijzigingsverordening tarievenblad leges 2007 (FD/MC/2007/196)
 Prestatieplan Antidiscriminatiebureau 2007 en voorgenomen invoering

Antidiscriminatiewet (MO/OWG/2007/435)
 Jaarverslag commissie BBS over 2006 (CS/BO/2007/431)

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

± 19.35–19.40 uur

+ 19.25–19.35 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438280
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438352
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438426
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438502
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438569
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438632
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438632
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438700


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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 Brief van burgemeester Schneiders d.d. 11 mei 2007 inzake
toezeggingen commissie d.d. 19 april jl. (Bur/2007/45) (is u reeds
separaat toegezonden)

 Memo van burgemeester Schneiders d.d. 20 april 2007 inzake
beantwoording vraag opvang ex-gedetineerden (actielijstnr. 526)

 Brief van burgemeester Schneiders inzake de bestuurlijke aanpak van
het incident m.b.t. de e-colibacterie (is u reeds gemaild op 21 mei jl.)

 Verslag directeur HulpverleningsDienst Kennemerland/regionaal
commandant (is u reeds gemaild op 21 mei jl.)

Lijst van ingekomen stukken

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur

Tevens wordt u uitgenodigd om gezamenlijk met de commissie Samenleving op 31
mei a.s. van 20.15–22.10 uur te adviseren over de volgende onderwerpen:
(voor stukken verwijs ik u naar de aanvullende agenda)

6a. Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem
(MO/OWG/2007/449) <HvdM>

6b. Startnotitie plan van aanpak maatschappelijke opvang 2007-2013
(MO/OWG/2007/119) <HvdM>

6c. Uitvoering stedelijk kompas: realisatie brede opvangvoorziening
(PD/szw/2007/255) <HvdM>± 21.30–22.00 uur

Programma nr. 4.1

+ 20.15–21.15 uur
Programmanr. 4.1

PAUZE 21.15–21.30 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721439575
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721439575
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721439644
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721439644
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721440006
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721440006
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721440006
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721440006
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438807
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100721438870
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700718634373
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700718634469
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700718634564

