
  

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. 

 

 
Graag rondvragen voorafgaande aan de vergadering mailen naar 
Griffiebureau @haarlem.nl 
 
 
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  
17 januari 2013 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na 
te vragen bij de receptie). 
 
De in het vergaderschema 2013 vermelde vergadering van 24 januari 2013  gaat 
wel door. 
 
 
 

 
 
 
 
Agenda 

1. Opening en mededelingen voorzitter 
2. Spreektijd voor belangstellenden  
 (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
3. Vaststellen agenda  
4. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d.  
 6 december 2012 
 13 december 2012 
 Verslag Raadsmarkt Vastgoed 13 december 2012 (ter informatie) 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
 

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 

 

7 januari 2013 
Agenda openbare vergadering van 17 januari 2013 
Carla van Esveld  
(023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 17.00 – 17.10 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. Verzoek om rondvragen uiterlijk 
woensdag te mailen naar het griffiebureau zodat de antwoorden voorbereid 
kunnen worden door de wethouder. 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=69FBD208-DA39-4BBD-9B14-B38660BAD4DD
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C9B892B0-6290-4F32-9391-C84005E35226
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F77EDCB6-BCA5-4C83-A7BA-AD2844E8D044
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Ter advisering aan de raad: 
6. 213a Verordening  
Het college vraagt advisering over 213a verordening: 
1. Het college stelt de raad voor de “Verordening onderzoek doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente 
Haarlem” per heden vast te stellen. 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
3. De betrokkenen worden geïnformeerd. 
 (2012/469231 )       <CM> 
 
   
7. Werkgeverschap Griffie 
Advies wordt gevraagd over: 
1. De besluiten van 12 maart 2003 (CS/POI/2003/17) en van 13 oktober 2004 

(raadsstuk 179/2004), voor wat betreft de daarin vastgestelde delegatie van 
bevoegdheden, met ingang van DATUM in te trekken; 

2. Ingaande (zelfde DATUM) een commissie als bedoeld in artikel 83 eerste lid 
Gemeentewet in te stellen onder de naam Werkgeverscommissie Griffie  
bestaande uit raadsleden die tevens lid zijn van het Raadspresidium onder 
voorzitterschap van de plaatsvervangend voorzitter van de raad;  

3. Het besluit instelling en reglement Werkgeverscommissie Griffie (bijlage 2) 
vast te stellen 

4.  Het Ambtenarenreglement 1995 met alle aanpassingen nadien, alsmede de  
door het college vastgestelde circulaires die mede betrekking hebben op 
griffiepersoneel, over te nemen en opnieuw vast te stellen en  van toepassing 
te verklaren op de griffier en de griffiemedewerkers, waarbij daar waar in 
het Ambtenarenreglement 1995 het College van  Burgemeester en 
Wethouders wordt genoemd, in het geval de toepassing van deze regelingen 
betrekking heeft op de  griffier en/of griffiemedewerkers dient te worden 
gelezen: de Raad van de gemeente Haarlem; 

5. Vast te stellen het Besluit vaststelling Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie 
(bijlage 4); het Georganiseerd Overleg (GO) moet instemmen met het 
onderhavige voorstel; mocht het GO (ingrijpende) voorstellen tot wijziging 
van dit voorstel aangeven dan zal een gewijzigd voorstel aan de Raad 
worden voorgelegd.  

6.  De door het College vast te stellen artikel 2.1A van het Ambtenarenreglement 
1995 (aanstelling algemene dienst met ingang van 1 januari 2013) wordt 
conform vastgesteld voor de medewerkers van de Griffie;   

7.  Vast te stellen het Besluit Intrekking delegatie werkgeverstaken Raad aan 
College (bijlage 1);  

8.  Vast te stellen het Mandaatbesluit werkgeverstaken aan 
Werkgeverscommissie Griffie (bijlage 3);  

9. De bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op personele bezwaren te 
delegeren aan de Werkgeverscommissie Griffie; 

(2012/494596)  
 

± 17.10 – 17.30 uur 

± 17.30– 17.50   uur 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=297E1721-F0C7-4D59-AD71-BB8F8DD81C46
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=22F286B5-8BD9-4AD2-A4B8-EAD4C4FE6B42
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Overige punten ter bespreking 
8. Reorganisatieproces 2012/2013 (2012/456544) 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de voorzitter.  <CM> 
 
 
 
 
9. Actieprogramma Integrale veiligheid en handhaving  
Bespreking vindt plaats op verzoek van de voorzitter. 
(2012/395802)       <BS> 
 
10. Rondvraag 
11. Agenda komende commissievergadering  
12. Sluiting  
 
 

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
- Actieve informatieplicht: 

 Mandatering subsidiebesluiten (2012/408117) 
 P&C kalender 2013 (2012/467267) 
 Eindrapport 213a onderzoek Meldpunt Openbare Ruimte (2012/458989) 

Dit eindrapport is ook ter informatie aan de Rekenkamercommissie 
verzonden. 

 Presentatieplan Stichting Stedenband Haarlem Mutare 2012 (2012/43200) 
-    Ingekomen stukken: 

 Brief wethouder Mooij inzake Verzakelijking subsidiesystematiek 
(2012/463597) d.d. 21 december 2012 

 Memo van burgemeester Schneiders inzake rondvragen commissie  
(2012/492773( d.d. 19 december 2012. 

 Brief van wethouder Mooij inzake beantwoording vragen 3e financiële 
bijstelling 2012 en belastingvoorstellen 2013 (2012/489982) d.d. 13 
december 2012. 

-    Afdoening vragen/actiepunten door het College van  B&W: 
- Voorgestelde planningswijzigingen BBP:  

 BBP 1009   Evaluatie Participatie en Inspraak Dec 2012 wordt  Jan 2013 
o.g.v. toezegging wethouder bij begrotingsbehandeling november 2012 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Ingrid van Tienhoven 
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur 
 
 
 

± 17.50– 18.30 uur 

± 19.30 – 19.40 uur 

Pauze 
18.30-19.00 uur 

± 19.00 - 19.30 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E0F979E7-B428-418A-B73C-CE5D6CAC04DD
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=026E7F09-50DE-48C3-8503-19510C0A50B2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4A9AD3CF-FCEA-492A-9BAE-1D9318CA6809
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B935945F-47C2-4D23-AC47-57F3626F6D8D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=2A240075-48DB-4B34-AAA3-DFA0B2D82221
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=195B34BF-F0E5-4972-AB91-CA1303D5AEA7
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E6690E57-7947-4F6A-8FB0-30EDCACC93BA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7A31527D-93CC-4CB5-8E4F-C4B77D9768BB
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4C78354D-6743-49AD-B8B6-74E98CE670AB
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4C78354D-6743-49AD-B8B6-74E98CE670AB
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NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   
De  stukken liggen ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem, tel.nr. 023-
5114770. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u de stukken 
raadplegen via www.haarlem.nl/bis. 
Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn live en ook achteraf te beluisteren op 
www.haarlem.nl/raadonline. De geluidsbestanden komen de dag ná de vergadering beschikbaar. U 
kunt de raadsvergadering ook volgen via radio Haarlem 105 (89.0 kabel, UPC digitaal 31).  
Op www.haarlem.nl/vergaderschema vindt u de vergaderdata van de raad en de commissies.  
U kunt de raad ook volgen op Twitter: @haarlemraad en #raad023. 
Ook vindt u wekelijks op www.haarlem.nl/raadendaad de mening van twee raadsleden over een 
onderwerp van één van de commissies. U kunt daarop reageren. 

http://www.haarlem.nl/bis
http://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderwerpen-raadscommissies-op-16-september-parkeerregulering-badmintonpad-kabelgelden/raadonline/
http://www.haarlem.nl/vergaderschema
http://www.haarlem.nl/raadendaad
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