
  

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, Denise Eikelenboom, uit voor een 

openbare vergadering van de commissie Bestuur, die gehouden zal worden op 

donderdag  13 september om 17.00 uur in de een van de vergaderkamers van het 

Stadhuis (te bevragen bij de receptie).  

 

 

 

Agenda 
 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3. Vaststellen agenda  

4. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d. 

a. 23 augustus 2007  

b. 30 augustus 2007  

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  

 

 

Ter advisering aan de raad: 

6. Wijziging verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, 

commissieleden en fracties i.v.m. stichtingen en tegemoetkoming 

werkgeverslasten. 

Advies wordt gevraagd over: 

1)  het wijzigen van artikel 27, lid 4 en lid 5  

 2) het toevoegen van artikel 27 b “fractiestichting” 

  

 

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 

 

6 september 2007  

Agenda openbare vergadering van 13 september 2007 

Karin Duin  

(023) 511 3116 

kgduin@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 

vergadering hiermee niet wordt belast. 

 

+ 17.10 – 17.30 uur 

Programmanr. 1.1 



 

  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3) het wijzigingen van artikel 30, lid 1 

 4) het wijzigingen van artikel 31, lid 1 en 2  

 5)  dit besluit in werking te laten gaan op 1 januari 2008  

 

Overige stukken ter bespreking: 

7.a. Burgerjaarverslag 2006      <BS> 

Bespreking vindt plaats op verzoek van VVD fractie. Tevens wordt aangegeven 

hoe erdoor het college omgegaan  wordt met uitspraken van de ombudsman.   
 (Stuk is reeds in uw bezit: zie commissiestukken van 31 mei jl. 

7.b.  Brief van burgemeester Schneiders d.d. 20 augustus 2007 inzake uitspraken    

Nationale Ombudsman.     <BS> 

 

8. Aanpassingen Reglement van Orde en Algemene Commissieverordening n.a.v. 

evaluatie vergaderstelsel (reeds in bezit; zie tussentijdse zending 5 juli jl.) 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de fractie van D66, gedaan in de Raad 

van 7 juni 2007  

  

 

 

 

 

(Vervolg) Ter advisering aan de raad: 

9. Vaststelling diverse parkeertarieven & wijziging verordening 

Parkeerregulering 

Advies wordt gevraagd over: 

1. de aanpassing van de verordening Parkeerregulering, waarin een nieuwe 

zone wordt gedefinieerd (en wel zone A bestaande uit het gebied begrensd 

door de gemeentegrens van Haarlem), conform bijlage II ingaande op 1 

oktober 2007  

2. het instemmen met de aanpassing van de tarieventabel, conform bijlage III 

ingaande op 1 oktober 2007. 

Het college legt aan de  overige besluiten van het college ter bespreking voor 

aan de commissie. 

(SB/vv/2007/151032)      <MD> 
(leden van commissie Beheer worden op dit agendapunt geattendeerd)   

+ 17.30. – 17.50 uur 

Programmanr. 1 

PAUZE :  18.00-18.30 uur 

+ 18.30 – 19.00 uur 

Programmanr. 8.3 

+ 17.50- 18.00. uur 

Programmanr. 1.1 



 

  

 

 

 

 

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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(Vervolg) Overige punten ter bespreking:    
10. Prestatieplan Antidiscriminatiebureau 2007 en voorgenomen invoering 

Antidiscriminatiewet (reeds in bezit; zie tussentijdse zending 5 juli jl.) 

Bespreking vindt plaats op verzoek van PvdA fractie 

(MO/OWG/2007/435)      <BS> 

 

11. Taak Klachtencommissie Inspraak 

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college. 

(CS/BO/2007/129367)      <BS> 

 

12. Beantwoording art. 38 R.v.O-vragen van D66 inzake de Stedenband Haarlem 

Mutare 

 Bespreking vindt plaats op verzoek van de fractie van D66, gedaan in de Raad 

van 7 juni 2007. 

 

13. Rondvraag 

14 Agenda komende commissievergadering(en) 

15. Sluiting 

 

 

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 

commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 

- Actieve informatieplicht: 

▪ Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 9 APV ’t Landje (verbod 

alcoholhoudende drank i.v.m. overlast) (PD/vht/2007/152228) 

▪ Optimaliseren crisis- en rampenbestrijding Haarlem n.a.v. rapport 

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (PD/vht/2007/112538).  
De voorzitter stelt voor hier op de volgende vergadering een bespreekpunt van te 

maken. 

- Ingekomen stukken: 

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

 Brief aan minister van WWI (mevr. Vogelaar) d.d. 17 juli 2007 

inzake Midterm Review GSB (CS/SB/2007/137301) 

 Brief van burgemeester Schneiders d.d. 20 augustus 2007 inzake 

criminaliteit omgeving parkeergarages  

 Brief van wethouder Divendal d.d. 22 augustus 2007 inzake subsidies 

sportverenigingen (2007/155041) 

± 19.35 – 19.45 uur 

+ 19.00 – 19.15 uur 

Programmanr. 2 

+ 19.15 – 19.25 uur 

Programmanr. 1 

+ 19.25 – 19.35 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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 Brief van wethouder Van Velzen d.d. 21 augustus 2007 inzake 

raadsmotie Bestuursakkoord (2007/155409) 

 Brief van de griffie d.d. 29 augustus 2007 inzake stand van zaken 

stukken HDK (brief is meegezonden met de raadsstukken t.b.v. 6 

september 2007) 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ingrid van Tienhoven 

Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur 
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