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Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u namens de plv. voorzitter, Pieter Elbers, uit voor een openbare
vergadering van de commissie Bestuur, die gehouden zal worden op donderdag 20
december 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

Gemeente Haarlem

Griffie

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Datum
Onderwerp

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail adres
Kopie aan

13 december 2007
Agenda openbare vergadering van 20 december 2007
Karin Duin
(023) 511 3116
kgduin@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00–17.10 uur

± 17.10–17.55 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.

. Opening en mededelingen voorzitter

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

. Vaststellen agenda

. Concept-notulen d.d.
a. 29 november 2007
b. 6 december 2007

. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er advisering aan de raad
.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)
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 . 

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7C2F33F3-7564-415D-B651-BFC5531FC088
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=04243AC9-7916-4B78-AC4D-54CC08F556CF
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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Als achtergrondinformatie:
Gemeenschappelijke regelingen: gemeenschappelijke controle?

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

verzelfstandiging (heeft u reeds ontvangen)
Zie Begroting 2008-2012: Hoofdstuk 3.6 verbonden partijen en Hoofdstuk

3.8 verzelfstandigingen. (heeft u reeds ontvangen).

7. Toezeggingen n.a.v. evaluatie prostitutiebeleid
Bespreking vindt plaats vanwege de toezegging aan de commissie om de
discussie over het vestigingsbeleid en het instellen van een vertrouwensfunctie
voor prostituees voort te zetten nadat het landelijk evaluatie-onderzoek naar
de effecten van de opheffing van het bordeelverbod is gepubliceerd.
(2007/195131) <BS>
(Het gehele eindrapport “Evaluatie opheffing bordeelverbod –De sociale positie
van prostituees 2006” ligt voor u ter inzage op het griffiebureau, kamer 112)

Overige stukken ter bespreking
8. Jumelage Osnabrück/Angers

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college omdat in de Raad bij de
behandeling van de Kadernota vragen zijn gesteld en een motie ingediend is
over de voortzetting/beëindiging van de jumelageactiviteiten. Het college wil
graag haar standpunt bespreken met de commissie.
(2007/201172) <BS>

9. Uitwerking motie 73 (Kadernota 2007) (communicatie)
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(SB/VV/2007/196218) <MD>

10. Homohuwelijk en de status van de bijzondere ambtenaar
(verzoek van CU-SGP, gedaan in de commissievergadering van 1 november
2007; mondeling)

+ 18.40–18.50 uur
Programmanr. 1

+ 19.30–19.40 uur
Programmanr. 1

PAUZE 18.15 - 18.40 uur

18.50–19.30 uur
Programmanr. 1

+ 17.55–18.15 uur
Programmanr. 2

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3368CE8A-4A45-4C16-9523-3B6155CF0EAA
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=D208862D-38B0-4FFD-8A0D-E3A27922F566
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D208862D-38B0-4FFD-8A0D-E3A27922F566
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=70F588BE-3691-4FD5-92DC-F956189C27E0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7E34484F-1A87-401E-B197-EB2F62721772
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=90DC420E-2098-4888-9D59-032B763964BE


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.a.Actielijst t.b.v. vergadering van 20 december 2007
- Aan de commissieleden wordt gevraagd of zij gemotiveerd willen
aangeven voor welke acties met de status ‘akkoord afdoen’ zij niet 
akkoord gaan met de wijze van afdoening.

- Aan de commissieleden wordt gevraagd aan te geven voor welke acties
met de status ‘actief’ zij nog specifieke vragen hebben

11.b. Jaarplanning t.b.v. de vergadering van 20 december 2007
- 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.

12. Rondvraag
13. Agenda komende commissievergadering(en)
14. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
Overdracht bevoegdheden personele besluiten (CS/POI/2007/206483)
 Structuur medezeggenschap in de nieuwe organisatie per 1 april 2008

(CS/POI/2007/221943)
Doorbetaling loon bij ziekte (CS/POI/2007/220948)

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

 Brief van burgemeester Schneiders inzake stand van zaken motie 22,
drugsvrij schoolplein

 Brief van Politie Kennemerland d.d. 6 december 2007 m.b.t. jaarplan
en begroting 2008

 Mail van mevr. M. van Look inzake aanvulling bezwaar actiegroep
Spoorwegstraat

 Tekening van AH Spoorwegstraat
Overig:



± 19.40–19.50 uur

Commissieleden
worden verzocht om
schriftelijke reactie te
mailen aan Ingrid van
Tienhoven met cc. aan
griffiebureau

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4A801A2A-4934-43DF-93CC-D0254A4596F9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EAC88C57-C317-4D49-B4DE-49AB35D565AC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B7295EB0-E6A3-41C9-BBD1-CE3F48621B53
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D8999B4D-A983-4940-9DEB-3A365EDE9AF1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7DA44CCC-A496-4ED1-80D6-DBD852D17CC1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B078284A-6FC1-4C0C-B291-90D05D85E68C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B078284A-6FC1-4C0C-B291-90D05D85E68C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FAE7E16B-150A-4EEE-B130-7AB760887758
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FAE7E16B-150A-4EEE-B130-7AB760887758
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8158FC5A-BD21-49BD-B710-80D27A6828E7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8158FC5A-BD21-49BD-B710-80D27A6828E7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=95B9E610-5932-4EAA-BA73-169173BB0656
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Met vriendelijke groet,

Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur


