
  

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. 

 

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   
7 maart 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  14 maart gaat 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. 7 februari  en  

14 februari 2013 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
 Ter advisering aan de raad: 
6. Termijnagenda 2013 
 Advies wordt gevraagd over: 
 De termijnagenda 2013 vast te stellen.  
       (2013/ 48527)       <BS, CM> 
 
7. Wegsleepverordening 2013 

Advies wordt gevraagd over: 
Het vaststellen van de wegsleepverordening 2013 

       (2013/447450)     <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 

 

28 februari 2013 
Agenda openbare vergadering van 7 maart 2013 
Carla van Esveld  
(023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 17.00 – 17.10 uur 

± 17.10 – 17.20 uur 
Programmanr. 
 

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. 

± 17.20 – 17.30 uur 
Programmanr.  

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=01F1FFDF-6399-4FFC-A87A-3866AD5B5BB8
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3EF910FB-58A1-492E-B648-6E597AE26CC0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A611012E-46A0-4CA1-829D-C930D4576E11
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DF8BFF6D-F0BD-436A-AE77-BD68E5129EC4
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8. Eerste wijzigingsverordening belastingen 2013 
Advies wordt gevraagd over:  
Het vaststellen van de eerste wijzigingsverordening belastingen 2013 
(2013/39911)               <CM> 

 
 Overige punten ter bespreking 
 
9. Brief B&W, d.d. 12 februari 2013 betreffende Woonsituatie wethouders  
 (2013/50919)                <BS, CM> 
 
 
 
 
 
 
10. Brief  van wethouder Mooij d.d. 25 januari 2013 inzake rapportage interim 

bevindingen controle 2012  
  (2013/27454)         <CM> 
 Kredietoverschrijdingen 2010-2012 
 (2013/71854) 
 Bespreking vindt plaats op  verzoek van de commissie 
         
11. Vergoeding Waardehaven     

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college                               <BS> 
        (2012 /46921) 

Behandeling in beslotenheid, Het stuk wordt u separaat toegezonden. 
 
Mocht er tijd over zijn in de vergadering dan bespreken onderstaande onderwerpen. 
12. Camerabewaking gemeentelijk begraafplaatsen en buitenterreinen 

werkplaatsen NV Spaarnelanden (Kleverlaan) 
(2012/2182)       <BS> 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie    
 

13.    Brief burgemeester Schneiders d.d. 30 januari 2013 inzake Mogelijkheden 
       gemeentelijke regulering particuliere camera’s 
       (2013/32715)       <BS> 
       Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie 

 
14. Rondvraag 
15. Agenda komende commissievergadering  
16. Sluiting  
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
-   Actieve informatieplicht: 

 Nota Garanties en Leningen (2013/34361) 

Pauze 
18.10 – 18.40 uur 

± 19.40 – 19.50  uur 

± 17.30 – 17.40 uur 
Programmanr.  

± 17.40 – 18.10 uur 
Programmanr.  

± 18.40 – 19.20  uur 
Programmanr.  

± 19.20 – 19.40  uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=406C453E-3C87-4053-9575-2FAF0A93A773
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FD61FC33-0BEB-4635-805A-F30595D70DF7
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9C63E6E6-3E98-4C6D-BAAE-9EF4E1AF9173
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9C63E6E6-3E98-4C6D-BAAE-9EF4E1AF9173
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B8415CFE-CA63-482E-A069-813807151D9B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B8415CFE-CA63-482E-A069-813807151D9B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4B789356-5203-4D3F-A4EC-B106F6C01AE4
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4B789356-5203-4D3F-A4EC-B106F6C01AE4
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-   Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  B&W:  
 Brief B&W, d.d. 12 februari 2013 betreffende Reactie op artikel Haarlems 

Dagblad d.d 12 februari 2013 (2013/53229), per email verzonden op 13 
februari 2013. 
 Brief van burgemeester Schneiders, d.d. 14 februari 2013 betreffende 
Overlast coffeeshop The Lounge (2013/53911) 
  

-     Voorgestelde planningswijzigingen BBP:  
 * BBP 0740   Meer toezicht op publiek geld => Jul 2013 Uitvoering gebeurt 
door toepassen van Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners door de 
vennootschappen waar Haarlem aandeelhouder in is: Spaarnelanden en SRO. Bij 
Spaarnelanden vindt besluitvorming hierover plaats tijdens 
aandeelhoudersvergadering van 12 december 2012/ Bij SRO gebeurt dit tijdens 
aandeelhoudersvergadering in voorjaar 2013. De documenten behorend bij de 
uitvoering worden na besluitvorming op de websites van beide organisaties 
geplaatst. 
  * BBP 0871   Uitbreiding Wet Bibob => Apr 2013 Nieuw beleid is uitgesteld 
ivm bezuinigingen, afdoeningsformulier is in de maak voor april 2013. 
 * BBP 1024   Coordinatie Millenniumbeleid => Maa 2013 Nota klaar maar nog 
niet in BIS.  
-     Ingekomen stukken:  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ingrid van Tienhoven 
Raadsgriffie, 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.  
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=43049480-207C-44DB-913A-110D556ABE1D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=43049480-207C-44DB-913A-110D556ABE1D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D0E36A08-F7DD-4596-91B9-BD7A9AA8527C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D0E36A08-F7DD-4596-91B9-BD7A9AA8527C
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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