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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 19
april 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

12 april 2007
Agenda openbare vergadering van 19 april 2007
Karin Duin
(023) 511 3116
kgduin@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00–17.20 uur

± 17.20–17.50 uur
Programmanr. 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

. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d. 5 april 2007

. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er advisering aan de raad:
. Besluit nader onderzoek voor principe-verzelfstandiging Service Bedrijf

Haarlem met Spaarnelanden en Paswerk
Advies wordt gevraagd over:
1. het in principe instemmen met een nader onderzoek voor principe-

verzelfstandiging van Service Bedrijf Haarlem door samenwerking in
enigerlei vorm met onderdelen van Paswerk en Spaarnelanden,

2. het opdragen aan het college om deze optie uit te werken en in de vorm van
een definitief go-no go besluit aan de raad voor te leggen voor 1 juli 2007,
met 1 januari 2008 als beoogde startdatum voor de nieuwe organisatie.

(SBD/2007/9) <CvV>

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700713538232
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500715450787
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500715450787


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. Aanpassen verordening controle financieel beheer en op de inrichting van de
financiële organisatie van de gemeente Haarlem
Advies wordt gevraagd over:
a. het wijzigen van de Verordening controle op het financieel beheer en op de

inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Haarlem, zoals
weergegeven in de bijlage A, <CvV>

b. het vaststellen van de Verordening Auditcommissie, zoals weergegeven in
de bijlage B <dhr. J.A. de Ridder>

c. het benoemen van de leden van de Auditcommissie:
d. het bepalen dat dit besluit de dag na publicatie in werking treedt.
(CS/BO/2007/291) <CvV>

8. Visie op planning en control <CvV>
Advies wordt gevraagd over het instemmen met de Haarlemse Visie op
planning en control en de daarin opgenomen verbetermaatregelen.
(cs/cf/2007/49)

Zie als achterliggende informatie ook:
 verslag 2e workshop informatiewaarde programmabegroting (CS/CF/2007/73) (u

toegezonden bij commissiestukken 22 maart jl.)
 verslag 3e en 4e workshop informatiewaarde programmabegroting

(CS/CF/2007/30) (u toegezonden bij commissiestukken 22 maart jl.)
 Brief aan leden Bestuur d.d. 20 februari 2007 inzake handleiding verbeteren

informatiewaarde programmabegroting (CS/CF/2007/45) (u toegezonden bij
commissiestukken 5 april jl.)

± 17.50–18.10 uur
Programmanr. 11

± 18.40–19.10 uur
Programmanr. 11

PAUZE: 18.10.–18.40 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500715450828
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500715450828
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500715450875
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500711442300
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500711442418
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700713539060
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700713539060


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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Overige punten ter bespreking
9. Tijdelijke uitbreiding formatie in verband met WMO

Bespreking vindt plaats op verzoek van commissielid mevr. Eikelenboom
(VVD)
(MO/WMO/2007/10) <HvdM>

10. Rondvraag
11. Agenda komende commissievergadering(en) en actielijst t.b.v. de vergadering

van
12. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
Memo van B&W inzake informatie over toepassing van het

begrotingscriterium bij rechtmatigheidscontrole door de accountant
- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van B&W:

 Geen
Lijst van ingekomen stukken

 Memo van Publieksdienst d.d. 2 april 2007 inzake stand van
zaken motie 22 “Drugsvrij Schoolplein”

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur

± 19.30–19.45 uur

+ 19.10–19.30 uur
Programmanr. 11

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500715450922
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500715450986
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500715450986
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500715451062
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263500715451062

