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Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter Pea Bosma uit voor een openbare
vergadering van de commissie Bestuur, die gehouden zal worden op donderdag 13
januari 2011 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

5 januari 2011
Agenda openbare vergadering van 13 januari 2011
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.05 uur

± 17.05 – 18.30 uur
Programmanr. 10.
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
(over niet op de agenda staande onderwerpen)

. Vaststellen agenda

er advisering aan de raad:
. Bezuinigingsvoorstellen: op dit moment is geen stuk van het college van B&W

beschikbaar. Medegedeeld is dat wellicht volgende week een stuk volgt.
Bijgevoegd ontvangt u hierbij:
 Brief van burgemeester Schneiders van 23 december 2010 inzake

scenario’s bezuinigingen (2010/426919)(per e-mail toegezonden 30
december 2010)

 Brief van JOS d.d. 23 december 2010 inzake beëindiging subsidie t.b.v.
ondersteuning topsportbeoefening/-talentontwikkeling (2010/380296)

 Brief van SAMS van 28 september inzake reactie op advies
evaluatieonderzoek naar de Wmo-raad

<>

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1892AD27-8404-4CD1-A438-B536096EC004
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1892AD27-8404-4CD1-A438-B536096EC004
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=69830C59-12EF-46BE-BCBF-832E0CDAF155
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=69830C59-12EF-46BE-BCBF-832E0CDAF155
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6B47AF66-FBA2-4027-99A4-9A091EA1AAD6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6B47AF66-FBA2-4027-99A4-9A091EA1AAD6
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Overige punten ter bespreking
4. Rondvraag
5. Agenda komende commissievergadering
6. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
 Strategische HRM-visie (2010/348820)
Voortgangsrapportage Nieuwe Huisvesting (2010/408030)
Vaststelling “Sociaal Statuut gemeente Haarlem 2011”

- Ingekomen stukken:
Brieven en Afdoening vragen/actiepunten door het College van B&W:
 Antwoord van wethouder Cassee d.d. 3 januari 2011 inzake wijkraad De

Krim (BBP nr. 335 hiermee afgedaan)

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur

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: antwoord@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.
Via www.haarlem.nl zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies online te
beluisteren. U kunt de vergaderingen “live” volgen, het kan ook achteraf. De geluidsbestanden
komen de dag ná de vergadering beschikbaar. Wanneer op donderdagavond een live-uitzending
plaatsvindt, wordt dit op www.haarlem.nl aangegeven. U kunt via www.haarlem.nl/raadonline
direct naar de online vergaderingen. Op www.haarlem.nl vindt u ook de vergaderdata van de raad
en de commissies.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=587D8EC9-FED9-48D6-AD82-38856593581C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=899CA682-C763-46AC-BBF2-5DF8F34E3E0C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FD2DE363-D990-40C4-BB28-639360912E1F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E87E87FC-9D25-432F-8ECF-2825A59FA097
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E87E87FC-9D25-432F-8ECF-2825A59FA097
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

