
  

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 28 
november 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 12 december 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.  

31 oktober en 
7 november 2013 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
 
Ter advisering aan de raad 
6. Wijziging Reglement van Orde inzake spreektijden 

Advies wordt gevraagd over :  
Wijziging Artikel 23, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van de gemeenteraad van Haarlem:  
Het presidium bepaalt hoeveel spreektijd wordt toegekend aan raadsleden 
waarbij wordt uitgegaan van een spreektijd die in een verhouding 2:1 rekening 

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 

 

19 november 2013 
Agenda openbare vergadering van commissie Bestuur van 28 november 2013 
Carla van Esveld  
(023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 17.00 – 17.15 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. 

± 17.15 – 17.30 uur 
Programmanr. 1 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A276C4EF-BD57-4F25-A16D-F19374788AD1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=46DD4E9B-0833-401D-B9CB-D85DDDA51EC2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9CE13B9A-716D-4976-85FD-F228C5BC51AC
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houdt met de omvang van de fractie. Bij afsplitsing wordt de totaaltijd van de 
oude fractie naar rato verdeeld over de nieuwe fractie, met dien verstande dat 
iedere fractie in een vergadering ten minste 1,5 minuut spreektijd krijgt. Deze 
wijziging treedt in werking op 27 maart 2014. 

    (2013477666/)      <Presidium > 
 
 
Overige punten ter bespreking 
7.  Agendering niet beantwoorde art 38 vragen in commissie 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie van 12 september 2013. 
Vragen aan commissie Bestuur uit brief van 13 november 2013 van Ben 
Nijman, griffier, worden besproken. 
(2013/455454)     <Presidium > 
 
 

8. Brief van burgemeester Schneiders d.d. 4 oktober 2013 inzake voortgang 
aanpak criminele jeugdgroep Schalkwijk 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de burgemeester en de commissie van 7 
november 2013. 
 (2013/435169)      <BS> 
 
 
 
 

 
Ter advisering aan de raad 
9. Haarlemse Belastingvoorstellen 2014 

Advies wordt gevraagd over het vaststellen van de Haarlemse 
Belastingvoorstellen, te weten:  
A. Verordening afvalstoffenheffing 2014; 
B.  Verordening begraafrechten 2014; 
C.  Verordening havengelden 2014; 
D.  Verordening hondenbelasting 2014; 
E.  Verordening leges 2014; 
F.  Verordening marktgelden 2014; 
G.  Verordening onroerende zaakbelastingen 2014; 
H.  Verordening parkeerbelasting 2014; 
I.   Verordening precariobelasting 2014; 
J.   Verordening reclamebelasting 2014; 
K.  Verordening rioolheffing 2014; 
L.  Verordening roerende woon-en bedrijfsruimtebelasting 2014; 
M. Verordening toeristenbelasting 2014; 
N.  Besluit kwijtscheldingsregels 2014; 
O. Wijziging van de begroting 2014; 
(Bijlagen zijn gepubliceerd op het BIS en liggen ter inzage bij de griffie). 
(2013/422386)       <CM> 

± 18.40 – 18.55 uur 
Programmanr. 10 
 

± 17.40 – 18.10 uur 
Programmanr. 2 

± 17.30 – 17.40 uur 
Programmanr. 1 

Pauze: 18.10 – 18.40 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=775CDAF8-E595-4286-B937-547012E2AD47
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=246A1444-44F3-4635-87E9-58BC524FDC03
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=43F650E3-91FD-4672-89AC-6F9D79F6BABD
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=43F650E3-91FD-4672-89AC-6F9D79F6BABD
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Overige punten ter bespreking 
10. Informatie voorziening 2014 e.v.  

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college. 
(Bijlagen zijn gepubliceerd op het BIS en liggen ter inzage bij de griffie). 
(2013/460857)      <CM> 
 

Ter advisering aan de raad 
11. Verordening elektronische kennisgeving gemeente Haarlem 2014 

Advies wordt gevraagd over:  
1. De aanwijzing van de Stadskrant als officieel publicatiemedium per 1 

januari 2014 in te trekken en per die datum de Gemeenschappelijke 
Voorziening Officiële Publicatie (GVOP) met als internetadres 
http:/zoek.officiëlebekendmakingen.nl aan te wijzen als elektronisch 
gemeenteblad voor de bekendmaking en kennisgeving van besluiten van de 
gemeentelijke bestuursorganen. 

2. De Verordening elektronische kennisgeving gemeente Haarlem 2014 vast te 
stellen en te bepalen dat deze per 1 januari 2014 in werking treedt. 

      (2013/432200)       <JvdH >  
 
Overige punten ter bespreking 
12. Agenda komende commissievergadering  
13. Rondvraag 
14. Sluiting  
 
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in volgende 
commissievergadering dienen goed te worden gemotiveerd) 
-   Actieve informatieplicht: 

 Geen 
-   Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van B en W:  

 Brief van burgemeester Schneiders d.d. 7 november 2013 inzake voortgang 
uitstapprogramma Scharlaken Koord (2013/464719) 

 Brief wethouder Mooij d.d. 6 november 2013 inzake uitvoeringskader 
subsidiesystematiek Haarlem (2013/463173)  
 

-   Voorgestelde planningswijzigingen BBP: Geen  
-    Ingekomen stukken: Geen 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marianne Blaauboer, 
Raadsadviseur, secretaris commissie Bestuur 
 
 
NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   

± 19.15 – 19.35 uur 
Programmanr. 1.2 

± 18.55 – 19.15 uur 
Programmanr. 10 

± 19.35 – 19.45 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=79E5E5D4-EA93-4932-81BE-D0AAB591087C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B186DC9B-DBA9-4218-9CDA-7D2FBE02B263
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EF2A4F27-F134-4D50-A453-7BF95713A86F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EF2A4F27-F134-4D50-A453-7BF95713A86F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=041D22CB-3A77-47B1-8AB9-0D6E05980771
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=041D22CB-3A77-47B1-8AB9-0D6E05980771
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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://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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