
  

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. 

 

 
De commissie Bestuur wordt voorafgaand aan de vergadering uitgenodigd bij 
commissie Beheer voor advisering over het volgende agendapunt: 
 
Ter advisering aan de raad 
1. Toetreding tot de gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond  

Advies wordt gevraagd over (zie besluitpunten nota op voorblad):  
2: toestemming te verlenen voor het treffen van de Gemeenschappelijke 
Regeling Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A; 
7: …..Het resterende niet gedekte bedrag betreft desintegratiekosten 
(overhead): in 2013 bedraagt dit € 47.367 en na 2013 op jaarbasis € 284.202 
en wordt ten laste gebracht van de algemene middelen door vermindering van 
het saldo meerjarenraming; 
8: de eenmalige bijdrage (toetredingskosten) van € 67.000 in 2013 wordt 
gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze onttrekking wordt 
gecompenseerd door een dotatie aan de algemene reserve in 2014 van eveneens 
€ 67.000 uit bestaand budget programma 2, product 020302.   
De bijlagen A t/m G zijn te raadplegen via het BIS. 

      (2013/312208)           <LM> 
 
 
Geachte commissieleden, 
 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter Pea Bosma uit voor een openbare 
vergadering van de commissie Bestuur op donderdag 12 september, die gehouden 
zal worden op om 17.30 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te 
vragen bij de receptie). 
 
De in het vergaderschema 2013 vermelde vergadering van 19 september gaat wel 
door. 
 
 
 

 

Aan de leden van de Commissie Bestuur 
en de leden van het college van B en W 
 
                                                                                       

 Gemeente Haarlem 
 

  
  
 Griffie 
 
 
 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 
Onderwerp 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail adres 
Kopie aan 

 

5 september 2013 
Agenda openbare vergadering commissie Bestuur van 12 september 2013 
Carla van Esveld  
(023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

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. 

± 17.00 – 17.25 uur 
Progr.nrs. 9 (en 2)  

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C1C8C41E-36AC-4E57-86AA-CE642A41C14F
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Agenda 
2. Opening en mededelingen voorzitter 
3. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 
4. Vaststellen agenda  
5. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d. 22 augustus 2013  
6. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Overige punten ter bespreking 
7. Evaluatie Vergaderstelsel 

 
Bijlage 1: het verslag van de raadsbijeenkomst van 21 maart jl. 
Bijlage 2: Brief presidium aan college 
Bijlage 3: Reactie BenW evaluatie vergaderstelsel (2013/219583) 
Bijlage 4: feiten en cijfers van het huidige vergaderstelsel 
Bijlage 5: vergadervoorbeelden uit de gemeentelijke praktijk 
Bijlage 6: Nieuwe vergadervormen van gemeenteraden: meer doelmatigheid, 
meer democratie en meer debat 
(2013/ 358705)        <presidium> 
 

8. Stemhulptest gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 
Bespreking vindt plaats op verzoek van het raadspresidium. 
(2013/358570 )                <presidium> 

 
 
 
 
Ter advisering aan de raad 
9. Jaarrekening 2012 en ontwerpbegroting 2014 Noord Hollands Archief  

Advies wordt gevraagd over het vaststellen van de definitieve bijdrage van de 
gemeente Haarlem voor 2012 op € 1.785.960,-- en een zienswijze geen bezwaar 
af te geven t.a.v. de begroting 2014  
(2013/ 292779 )           <CM> 

 
10. Derde wijzigingsverordening belastingen 2013 

Advies wordt gevraagd over: het vaststellen van de derde 
wijzigingsverordening belastingen 2013 
(2013/309620)          <CM> 
 
 

Overige punten ter bespreking 
11. Invulling efficiency Stadszaken 2013-2018 en voorgenomen vorming van de 

beleidspool Stadszaken  

± 17.30 – 17.40 uur 

± 18.50– 19.10 uur 
Programmanr. 
 

± 19.10 – 19.20 uur 
Programmanr. 10 

± 17.40 – 18.00 uur 
Programmanr. 1 

± 19.20 – 19.35 uur 
Programmanr. 1 

Pauze: 18.20– 18.50 uur 

± 18.00 – 18.20 uur 
Programmanr.  

http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F5A04-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=12-09-2013&pagesize=10
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F333C284-B3ED-439B-9752-D5A13666D2A2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=58160918-BA48-43CB-B7D3-102A33D2AB03
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0DBBE3FB-3A74-46E1-B306-69DB2E2724CD
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=ABB5DF65-8BE2-45DA-8FB2-6A6C9C4D0C4A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=30A9B8B3-954C-45EB-AC90-3542AB2504EE
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B94A07EB-96A4-44B2-8662-5390A9BFC770
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=08373B3F-8977-4AC8-AD7A-50F817ECD469
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=08373B3F-8977-4AC8-AD7A-50F817ECD469
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EC266FF8-7D5E-4881-8E03-3F11180C90C6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A5660324-01D4-497B-93D8-FEA0C0989DAF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=047FEE4F-5DE0-4F20-90E1-A53FF6D5440A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C51A3F64-2513-4DF2-88D2-E0FF2ED3E722
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C51A3F64-2513-4DF2-88D2-E0FF2ED3E722
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Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie van 22 augustus (PvdA). 
(2013/111606)          <CM> 
 

12. Rondvraag 
13. Agenda komende commissievergadering  
14. Sluiting  
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
Actieve informatieplicht: 
. Voortgangsrapportage 2012 uitstapprogramma prostitutie (2013/230750) 
Ingekomen stukken: 
-   Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van B en W: 
      .  Brief wethouder Mooij d.d. 27 augustus 2013 inzake tussenbericht 
         Compenserende maatregelen 2013 (2013/358582) 
- Voorgestelde planningswijzigingen BBP: geen 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marianne Blaauboer, 
Secretaris raadscommissie Bestuur 
 
 
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. 

± 19.35 – 19.45 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=76763A9A-6A8F-4DBE-8EF0-0F255F7C25F9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=67CBCF77-44B6-418E-AB31-FAFE56C60AF1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=67CBCF77-44B6-418E-AB31-FAFE56C60AF1
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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