
  

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, Arjen Overbeek, uit voor een openbare 

vergadering van de commissie Bestuur, die gehouden zal worden op donderdag 1 

februari a.s.  om 17.00 uur in de een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na 

te vragen 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-verslagen van de commissie Bestuur d.d. 11 en 18 januari 2007 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  

 

Ter advisering aan de raad: 

6. Vaststellen locaties en beschikbaar stellen krediet gemeentelijke kantoor 

huisvesting (gewijzigde versie naar aanleiding van commissiebespreking 18 

januari 2007) 

(stuk wordt u a.s. donderdag separaat toegezonden)  

Advies wordt gevraagd over: 

1. het kiezen als locaties voor de gemeentelijke kantorenhuisvesting voor de 

Raaks en het Postkantoor en het Stadhuis te handhaven als locatie voor het 

bestuur en bijbehorende staf, 

2. het akkoord gaan met de voorlopig overeengekomen koopprijzen van € 23,6 

miljoen (prijspeil heden) voor de Raaks en € 35 miljoen (prijspeil 

oplevering) voor het Postkantoor, 

3. het beschikbaar stellen van een krediet van € 71,7 miljoen t.b.v. de aankoop 

van beide panden en de noodzakelijke inrichting, 

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 januari 2014 

Agenda openbare vergadering van 1 februari 2007 

Karin Duin  

(023) 511 3116 

kgduin@haarlem.nl 

belanghebbenden 

 

 

± 17.00 – 17.20 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. 

 

± 17.20 – 18.00 uur 

Programmanr. 11 



 

  

 

 

 

 

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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4. het bepalen dat van deze investering een bedrag van € 58,6 miljoen zal 

worden afgeschreven in ten hoogste 40 jaar en een bedrag van € 13,1 

miljoen in ten hoogste 20 jaar, 

5. het akkoord gaan met het huren van ruimtes in het Postkantoor tot de 

definitieve oplevering, 

6. het machtigen van B&W om binnen de gestelde kaders voor de verdere 

formele en feitelijke uitvoering zorg te dragen. 

 (FD/GS/2006/198)       <CvV> 

 

 

 

 

Overige punten ter bespreking 

7. Werkplan 2007 raad en griffie  

Bespreking vindt plaats op verzoek van het Presidium  

        <BS> 

8. Overheveling programma Economie Cultuur en Toerisme naar  

 de commissie Bestuur 

 Commissie wordt gevraagd om akkoord te gaan met 

1. het voorstel om flexibel om te gaan met de vergadertijden op de 

donderdagavond; 

2. het programma “economie, Cultuur en toerisme” over te hevelen van de 

commissie Ontwikkeling naar de commissie Bestuur 

         <BS> 

         

9. Voortgang uitvoering moties en amendementen begrotingsraad  

Commissie wordt gevraagd of de door B&W aangegeven acties in de lijn van 

de moties en amendementen zijn.  
(Op verzoek van de voorzitter wordt u gevraagd om vooraf schriftelijk aan te 

geven welke moties en amendementen u wenst te bespreken)  

 

10. Actielijst openstaande (en afgedane) acties van de commissie Bestuur  

 d.d. 17 januari 2007  

 Commissie wordt gevraagd om bij de actielijst aan te geven of actie kan 

worden afgedaan. 

± 18.30 – 18.50 uur 

Programmanr. 1 

± 19.10 – 19.30 uur 

Programmanr. 1, 2 

en 11 

+ 19.30 – 19.40 uur  

Programmanr. 1, 2 

en 11 

PAUZE:  18.00 – 18.30 uur  

+ 18.50 – 19.10 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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11. Rondvraag 

12. Agenda komende commissievergadering(en) en actielijst   

13. Sluiting  

 

 

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 

commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 

- Actieve informatieplicht: 

 Partnerkeuze verzelfstandiging Sport & Recreatie/Accommodaties 

(CS/SB/2007/1) 

 Organisatieverandering gemeente Haarlem, sociaal statuut 

(CS/POI/2006/418) 

 Herstructurering Halt (PD/VHT/2006/1236) 

 Vaststellen Masterplan “Een andere organisatie” (CS/SB/2006/) 

- Ingekomen stukken: 

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

 Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 12 januari 2007 inzake 

Beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie 2007 

(SO/VG/2007/34) (is u reeds toegezonden op 13 januari jongstleden) 

 Overig: 

  Krantenknipsel uit Het Parool van 13 januari 2007 inzake 

rampenbestrijding in Haarlem 

  

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ingrid van Tienhoven 

Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur 

± 19.40 – 19.50 uur 
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