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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 11
oktober a.s. om 17.00 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

4 oktober 2007
Agenda openbare vergadering van 11 oktober 2007
Karin Duin
(023) 511 3116
kgduin@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 –17.05 uur

± 17.05. –17.25 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

. Opening en mededelingen voorzitter

. Vaststellen agenda

er advisering aan de raad:
. Principebesluit verzelfstandiging Service Bedrijf Haarlem met onderdelen van

Paswerk en Spaarnelanden
Advies wordt gevraagd over:
1. het in principe instemmen met de verzelfstandigiging van Service Bedrijf

Haarlem met onderdelen van Paswerk en Spaarnelanden onder toepassing
van artikel 160 lid 2 Gemeentewet,

2. het treffen van juridische en financiële voorbereidingen voor de nieuwe
organisatie,

3. het opdragen aan het college om de verzelfstandiging verder uit te werken
en in de vorm van een definitief besluit aan de raad voor te leggen voor 1
december 2007, met 1 januari 2008 als beoogde startdatum voor de nieuwe
organisatie.

(BSD/2007/175415) <CvV >

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B415A52D-2518-4644-A6C8-5816ECACD48F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B415A52D-2518-4644-A6C8-5816ECACD48F


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

Overige punten ter bespreking
4. Stand van zaken reorganisatie, een andere organisatie.

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie, ingebracht door de
fractie van de PvdA. Er zijn geen notities <CvV>
Als achtergronddocument kunt u het Reorganisatiebesluit nemen.(u toegestuurd bij
de commissiestukken van 4 oktober jl.)
Op Insite (bereikbaar op de fractiekamer) is verder nog informatie
te vinden onder de knop Organisatieverandering.

5a. Actielijst t.b.v. de vergadering van 11 oktober 2007
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.

5.b. Jaarplanning t.b.v. de vergadering van 11 oktober 2007
Voor acties uit de actielijst die leiden tot agendering van een onderwerp

wordt de commissie gevraagd aan te geven wanneer deze tot agendering
t.b.v. de jaarplanning leiden.

Voor de jaarplanning wordt aan de commissie gevraagd of zij akkoord
gaan met de wijze van agendering alsmede of zij hieraan nog onderwerpen
aan willen toevoegen.

6. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
 Plan van aanpak uitvoering generaal pardon (PD/SZW/2007/)
Openbaarheid en geheimhouding van stukken en vergaderingen

(CS/BO/2007/154264) (De nota zal besproken worden in de vergadering
van 1 november 2007)

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

Beantwoording door burgemeester Schneiders van een vraag van dhr.
Pen inzake polarisatie en radicalisering (2007/182253)

± 17.25 –17.45 uur
Programmanr. 1

± 17. 45 –17.55 uur
Programmanr. 1

+ 17.55 –18.00 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=87CEBBC1-9C93-4A61-8C5C-08BED8553C2F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AAC1B24A-820D-41A0-AACC-83AAFADF0F1C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AAC1B24A-820D-41A0-AACC-83AAFADF0F1C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9704FE54-035C-45E9-807F-C8021987F135
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9704FE54-035C-45E9-807F-C8021987F135
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=293C73FA-638F-4F98-A415-2EA30918CED1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8707819F-D512-4363-A93B-3890BB43222F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FADC66B7-AC93-48BC-B74D-4CAB354B0DCD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=28C147B5-D826-423C-B8C3-2BD81A363CC7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=28C147B5-D826-423C-B8C3-2BD81A363CC7


Genoemde agendatijden zijn indicatief
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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.
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- Lijst van ingekomen stukken
 TC-journaal (Territoriale Congruentie regio Kennemerland)

Met vriendelijke groet,
Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D714743B-48F4-4E9C-B624-D4848376121E

