
  

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  23 
mei 2013 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te 
vragen bij de receptie).  
De gereserveerde vergaderingen op woensdag 29 mei en donderdag 30 mei gaan 
wel door. 
 
 
 

 
 
 
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 

Voorstel: alleen rondvraag in déze vergadering.  
5. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d. 18 april 2013 en 

 25 april 2013.  
 
Ter advisering aan de raad: 
6. Dividendbeleid voor deelnemingen 

Advies wordt gevraagd over: 
(2013/109710)      <CM> 

 
7. Tweede wijzigingsverordening belastingen 2013. 

Advies wordt gevraagd over het vaststellen van de tweede 
wijzigingsverordening belastingen 2013 vast te stellen. 
(2013/130699)      

 <CM> 

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 

 

13 mei 2013 
Agenda openbare vergadering van 23 mei 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. 

± 17.10-17.20 uur 
Progr. 11 

± 17.20-17.30 uur 
Progr. 11 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=CB81BFAD-72DE-42FF-8C86-D3DA3B35AEA2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=2828742E-578D-4ECD-B341-CC3C33AEC778
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=5F1A7C4C-365E-4D2B-BD87-E17282A8BC07
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6412AE0A-4FCA-43FD-A5B7-F43D57534A28


 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 

 
8. Aanvulling Werkgeverschap Griffie 

Advies wordt gevraagd over het wijzigen van het raadsbesluit werkgeverschap 
griffie op de volgende punten: 
 De bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op personele bezwaren te 

mandateren aan de Werkgeverscommissie Griffie; 
 Artikel 7.2 van het reglement voor de werkgeverscommissie griffie 

overeenkomstig de voorgestelde tekst te wijzigen 
(2013/169682) 
 

9. Dekkingsplan brandweer Kennemerland 
Advies wordt gevraagd over:  in te stemmen met het Dekkingsplan Brandweer 
Kennemerland 
(2013/150485)      <BS> 

 
10. Wijziging gemeenschappelijke regeling VRK 

Advies wordt gevraagd over het wijzigen van de van de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 
(2013/149674)      <BS> 

 
 
 
 

11. Ontwerpprogrammabegroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland 
De gemeenteraad wordt gevraagd haar zienswijze kenbaar te maken bij  de 
ontwerpprogrammabegroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland waarbij het 
college de volgende opmerking voorstelt: 
 De Veiligheidsregio Kennemerland dient rekening te houden met mogelijke 

bezuinigingen op de gemeentelijke bijdragen vanaf 2015 
(2013/151004)      <BS> 
 

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

 Verzuimprotocol 2013 (2013/135644) 
-   Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  B&W:  

 Brief van wethouder Mooij d.d. 25 april 2013 inzake draaideur i.p.v. 
heteluchtkachels Publiekshal (toegezonden per email 25 april jl.) 

-   Voorgestelde planningswijzigingen BBP: -  
-   Ingekomen stukken:  
 
 

± 19.00-19.40 uur 
Progr. 11 
 

± 18.15-18.30 uur 
Progr. 11 
 

± 17.35-18.15 uur 
Progr. 11 
 

± 17.30-17.35 uur 
Progr. 1 
 

± 19.40-19.50 uur 

PAUZE: 18.30 – 19.00 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=37002759-9C07-48B8-B226-7E58169B19D1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=CFF0D23D-08A4-4108-A0CF-1990B50F719E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C4ABD888-ADAD-4134-AE85-F9A9893AA61F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9204C06A-F56D-4202-A8DA-4507AB7EA857
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=561A7D2E-B755-4A5A-9F32-CF89080D0AC4
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4866E3FE-CF67-4A54-AA63-2A3BC873DCA3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4866E3FE-CF67-4A54-AA63-2A3BC873DCA3
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Met vriendelijke groet, 
 
Ben Nijman 
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://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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