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Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Denis Eikelenboom, uit voor een openbare
vergadering van de commissie Bestuur, die gehouden zal worden op donderdag 15
november a.s. om 17.00 uur in de een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na
te vragen bij de receptie).
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Aan de leden van de Commissie Bestuur
en de leden van het college van B&W

Let op! GEWIJZIGDE EINDTIJD: 18.30 uur

Gemeente Haarlem

Griffie

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Datum
Onderwerp

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail adres
Kopie aan

8 november 2007
Agenda openbare vergadering van 15 november 2007
Karin Duin
(023) 511 3116
kgduin@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.05–17.40 uur
Programma nr. 1

± 17.00–17.05 uur

± 17.40–18.25 uur
Programma nr. 1
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

. Opening en mededelingen voorzitter

. Spreektijd voor belangstellenden
(over niet op de agenda staande onderwerpen)

. Vaststellen agenda

. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er bespreking
. Rapportage onderzoek AMCOR

Doel van de bespreking is oordeelsvorming over de conclusies van het
onderzoek. Is het gegeven de conclusies van het rapport nodig om een
raadsdebat te organiseren aan de hand van een motie vreemd aan de orde van
de dag.
(de leden van de commissie Ontwikkeling worden hierop geattendeerd)

.a. Discussiepunten naar aanleiding van het RKC-onderzoek naar
Gemeenschappelijke regelingen. (Notitie RKC)

.b. Onderzoek RKC “gemeenschappelijke regelingen: gemeenschappelijke 
controle? (CS/BO/2007/181795) (Reactie van B&W)

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9F522890-6766-4266-9C42-DF51D4DD82DC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6146C017-B468-429E-B84E-E71F77BF4305
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6146C017-B468-429E-B84E-E71F77BF4305
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8C71D8F2-60D4-4745-AB74-CB98E59348A4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8C71D8F2-60D4-4745-AB74-CB98E59348A4


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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Doel: herkent de raad zich in het beeld dat in het onderzoeksrapport is
geschetst? Beslissing nemen ten aanzien van discussiepunten bij aangaan van
nieuwe GR’s en bij bestaande GR’s . 
Als achtergrondinformatie:
Gemeenschappelijke regelingen: gemeenschappelijke controle?

Nota en rapportage (heeft u reeds ontvangen)
Aanvullende informatie over vormen voor samenwerking en

verzelfstandiging
Zie Begroting 2008-2012: Hoofdstuk 3.6 verbonden partijen en Hoofdstuk

3.8 verzelfstandigingen.

7. Rondvraag
8. Agenda komende commissievergadering(en)
9. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
 Septembercirculaire 2007 (CS/CV2007/198621) (stuk is reeds gemaild op

31 oktober)
Brief d.d. 31 oktober 2007 inzake aanvulling toezeggingen inzake

informatie t.b.v. de begrotingsbehandeling (brief en bijlagen zijn reeds
gemaild op 31 oktober jl.)

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


Overig:



Met vriendelijke groet,

Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur

± 18.25–18.30 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5AC2D0BC-B81F-4216-AA03-A0119ECB4F52
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5AC2D0BC-B81F-4216-AA03-A0119ECB4F52
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=974299AA-34BF-45DC-A24F-162A2F3B7C8A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8882D5B4-E9D4-4786-826A-E780BA767143
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8882D5B4-E9D4-4786-826A-E780BA767143

