
  

De commissie Bestuur heeft de volgende programmalijnen onder zich:  
Programma 1 : Bestuur en Algemeen Beleid, Programma 2 : Veilige Samenleving en 
Programma 10 :  Organisatie en Financiën  
Genoemde agendatijden zijn indicatief. 

 

 
Geachte commissieleden, 
 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter Pea Bosma uit voor een openbare 
vergadering van de commissie Bestuur, die gehouden zal worden op donderdag 31 
oktober 2013 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te 
vragen bij de receptie). 
De in het vergaderschema 2012 vermelde vergadering van 7 november 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-verslagen van de commissie Bestuur d.d. 

12 september 2013 
19 september 2013 (gezamenlijk met commissie Beheer)  
17 oktober 2013 (extra vergadering) 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
 
Overige punten ter bespreking 
6. Voortgangsrapportage 2012 uitstapprogramma Prostitutie 

 Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie van 12 september 
(GroenLinks). 
 (2013/230750)      <BS > 
 

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 

 

21 oktober 2013 
Agenda openbare vergadering van commissie Bestuur van 31 oktober 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. 

± 17.10 – 17.30 uur 
Programmanr. 2 

file:///p:%5C%5C%5C%5Cbis.haarlem.nl%5C%5Cinfomanp%5C%5Cgetdocument%5C%5Cgetdocument.asp?id=DB2C70DC-FEC7-4E3A-A5BE-0F22681188DF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FB3DFEA7-1B98-485F-B883-E08CE9F8005B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9F2E2B15-CB1E-4501-B7B0-D8107ED8629B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=76763A9A-6A8F-4DBE-8EF0-0F255F7C25F9
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7. Brief Raadsgriffie d.d. 3 juni inzake invulling controlerende taak van de raad 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie van 13 juni 2013. 
Ten behoeve van de bespreking heeft Ben Nijman, griffier, op uw verzoek een 
korte gespreksnotitie opgesteld. 
(2013/234307)              <presidium> 
 

Ter advisering aan de raad 
8. Bestuursrapportage 2013-2 incl. compenserende maatregelen 2013 

Advies wordt gevraagd over: 
     De bestuursrapportage 2013-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen 

vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerking in de begroting 
2013 (door middel van de 5e begrotingswijziging 2013) 

    In te stemmen met de in de bestuursrapportage 2013-2 opgenomen 
compenserende maatregelen voor 2013 

    Vanaf 2014 over zowel de voortgang van Haarlem Presteert Beter als de 
voortgang van de aanbevelingen van de accountant en de RKC, te 
rapporteren in de documenten van de P&C cyclus en zowel bij de 
Jaarrekening en de 2e Bestuursrapportage. 

 (2013/301897)         <CM> 
 

9. Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem – met uitnodiging van 
commissie Samenleving 
Advies wordt gevraagd over: 
Het vaststellen van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, en te 
bepalen dat deze verordening in werking treedt op 1 december 2013, onder 
gelijktijdige intrekking van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Haarlem ingaande 19 oktober 2012. 
(2013/393332)          <CM> 

 
Overige punten ter bespreking 
10. Rondvraag 
11. Agenda komende commissievergadering  
12. Sluiting  
 
Aansluitend is er eetpauze van 18.45 tot 19.10 uur. Om 19.10 uur start een 
gezamenlijke vergadering van commissies Ontwikkeling en Beheer over de 
Waarderhaven en Kruisweg e.o.; om 20.00 uur commissie Samenleving. 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in volgende 
commissievergadering dienen goed te worden gemotiveerd) 
-   Actieve informatieplicht: 

 Instellen wijkraad Molenwijk (2013/304186) 
 Strategisch budgetteren (2013/356877) 
 Toelichting externe inhuur langer dan 6 maanden (2013/392651) 
 Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds (2013/418218) 
 Interbestuurlijk toezicht (2013/393816) 

 

± 18.20 – 18.35 uur 
Programmanr. 1 

± 18.35 – 18.45 uur 

± 17.50 – 18.20 uur 
Progr.nrs. 1, 2 en 10 
 

± 17.30 – 17.50 uur 
Programmanr. 1 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DA6EA56B-A070-4AB4-84A7-712E9EAFAABB
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=95E5CC21-2683-48B1-BD95-C8FEAE77F2E5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=09363ED4-6A12-427A-B946-E8D3F9D5A059
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DE59CCFD-4A80-4C16-8352-AD8B014D71C0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=43211ECE-BA1F-4E45-BC84-55AC59C456A3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=53FE5A1D-E10B-492B-9F62-3062B02070DB
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B9044142-BE8D-4049-8ADE-DD1B2830147B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=32833146-E6C7-41B9-9C81-4BA30C60FF54
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-   Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van B en W:  
 Brief B&W d.d. 1 oktober 2013 inzake strategisch budgetteren 

(2013/394197) 
 Brief van burgemeester Schneiders d.d. 4 oktober 2013 inzake voortgang 

aanpak criminele jeugdgroep Schalkwijk (2013/422977) 
 Brief RKC d.d. 16 oktober 2013 inzake evaluatie Rekenkamerfunctie 

(2013/435169) 
 Brief burgemeester Schneiders d.d. 17 oktober 2013 inzake voortgang 

uitstapprogramma Scharlaken Koord (2013/434592) 
 BBP 0740 afdoening inzake meer toezicht op publiek geld 

-   Voorgestelde planningswijzigingen BBP: 
 * BBP 1119 Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2014 van okt. 
    2013 naar dec. 2013; Bij HOO/VHR vindt momenteel een reorganisatie plaats  
        en is er te weinig capaciteit om het actieprogramma in sept/okt te realiseren. 
-    Ingekomen stukken:  

 Inspreektekst F.C. visser ChristenUnie Haarlem inclusief  brief 
burgemeester Weterings Haarlemmermeer 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marianne Blaauboer, 
Raadsadviseur, secretaris commissie 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.  
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://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DCBF93AC-AC33-473C-BF36-C90851D78E0C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=95CFFDF5-0117-4BB5-8B4C-A22B3612EBB4
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=95CFFDF5-0117-4BB5-8B4C-A22B3612EBB4
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0790117A-6A09-4825-BE86-CD54C8F66723
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BC6ADB56-FAC6-46CA-9680-6C18A12927F5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BC6ADB56-FAC6-46CA-9680-6C18A12927F5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=801E211D-D11C-43C4-8D88-3E7D76C5E2D9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9C39F86E-E18C-4EA5-B9AB-A3C7381F753D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9C39F86E-E18C-4EA5-B9AB-A3C7381F753D
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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