
  

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   
25 april 2013 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te 
vragen bij de receptie). 
 
 
 
 

 
 
 
Agenda 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 
3. Vaststellen agenda  
4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Ter advisering aan de raad: 
 
5. Herziening Algemene Plaatselijke Verordening 

Advies wordt gevraagd over: 
 het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening; 
 het in werking treden op 1 juli 2013, onder gelijktijdige intrekking van de 

Algemene Plaatselijke Verordening ingaande 1 januari 2012. 
(2013/ 105466)       <BS> 

 
Overige punten ter bespreking 
6.  Proces Takendiscussie (brief Presidium ) 

Bespreking vindt plaats op verzoek van het presidium 
(2013/139459) 

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 

 

18 april 2013 
Agenda openbare vergadering van 25 april 2013 
Carla van Esveld  
(023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 17.00 – 17.05 uur 

± 17.05 – 17.25 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. 

± 17.25– 17.50  uur 
Programmanr. 11 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BA3442B0-D1B9-4974-B32E-894FA8BD6321
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F571D966-8F53-4D8B-8071-789B98ABF0DF
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7.  Behandeling jaarverslag (brief Presidium ) 
Bespreking vindt plaats op verzoek van het presidium 
(2013/139941) 
 

8. Agenda komende commissievergadering  
9. Sluiting  
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
-   Actieve informatieplicht: geen 
-   Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  B&W:  
    - Brief wethouder Mooij d.d. 9 april 2013 betreffende Delegatiebesluit  
      (uitgedeeld in raadsvergadering 11 april) (2013/131894) 
-    Ingekomen stukken: geen 
 
 
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. 

± 17.50– 18.00  uur 
Programmanr. 11 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0773C8DB-BC03-4E99-834E-35F037AEE119
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=22071A24-E730-4CF1-9E16-10C65E872A78
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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