
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

 Kaderstellend  

 De termijnagenda wordt jaarlijks opgesteld door B&W op basis van de 

begroting. Het Presidium heeft de beleidsvoornemens uit 2007 die nog niet 

opgenomen zijn en toevoegingen vanuit de commissie toegevoegd aan deze 

termijnagenda. Op basis van deze termijnagenda wordt de jaarplanning 2008 

voor de commissies en daaruit volgend de raad gemaakt. Het betreft alleen 

kaderstellende en controlerende onderwerpen waarover in de raad een besluit 

genomen wordt. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

Aan de betreffende commissies wordt gevraagd te oordelen over haar 

beleidsprogramma. In dit raadsstuk zijn de resultaten van de besprekingen in 

commissies en Presidium opgenomen. 
 

Financiële paragraaf 

 Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

Participatie / communicatie 

 Dit stuk wordt op het BIS geplaatst. Door het jaar heen zal de Griffie er zorg 

voor dragen dat behandeling van onderwerpen in commissies en raad tijdig 

wordt aangekondigd op de website en in de Stadskrant. Haarlemmers worden 

tijdig uitgenodigd om op donderdagavond met raadsleden te komen praten over 

onderwerpen waar raadsleden graag de mening van burgers willen horen. 

Burgers krijgen de gelegenheid om in te spreken in de commissies. Daar waar 

mogelijk ontvangen burgers een persoonlijke uitnodiging. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. akkoord te gaan met  de voorgelegde termijnagenda; 

2. akkoord te gaan met de voorgestelde toevoegingen (cursief) o.b.v. de eerdere 

jaarplanning van de commissie; 

3. akkoord te gaan met de toevoegingen (cursief) uit de commissies; 
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4. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven bij de 

toevoegingen uit de commissies termijnen van behandeling op te geven.    

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

1. akkoord te gaan met  de voorgelegde termijnagenda; 

 

2. akkoord te gaan met de voorgestelde toevoegingen (cursief) o.b.v. de eerdere 

jaarplanning van de commissie; 

  

3. akkoord te gaan met de toevoegingen (cursief) uit de commissies; 

 

4. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven bij de 

toevoegingen uit de commissies termijnen van behandeling op te geven.    

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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