
  

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 20 
juni 2013 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te 
vragen bij de receptie).  De vergadering duurt tot uiterlijk 19 uur; de late 
commissies beginnen nl om 19.30 uur. 
 
 
 
 

 
 
 
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. Stadhuis: aanvraag krediet voor vervanging bewakings- en 

toegangsbeveiligingsinstallatie, modificatie overige beveiligingsinstallaties en 
voor noodzakelijke aanpassingen brandmeldinstallatie. 
Advies wordt gevraagd over:  
1. Ten behoeve van het Stadhuis een krediet ter beschikking te stellen van       

€ 175.000, - (zie IP 2012/2017 – MS.97) voor de vervanging van de 
bestaande bewakings- en toegangsbeveiligingsinstallatie,  modificatie 
overige beveiligingsinstallaties en de noodzakelijke aanpassingen aan de 
brandmeldinstallatie. 

 (2013/43277)      <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 

 

11 juni 2013 
Agenda openbare vergadering van 20 juni 
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 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=960C912F-7804-496B-9197-F51E71EFBDCF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=960C912F-7804-496B-9197-F51E71EFBDCF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=960C912F-7804-496B-9197-F51E71EFBDCF
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6. Algemene Plaatselijke Verordening 

Advies wordt gevraagd over:  
De Algemene Plaatselijke Verordening te voorzien van een toelichting.  
(Toelichting in te zien op BIS – papieren versie op verzoek verkrijgbaar bij de 
griffie) 
(2013/244352)                                                                                          <BS> 

 
Overige punten ter bespreking 

 
7. Externe  inhuur: analyse 2012 en maatregelen 2013 

Geagendeerd op verzoek van de commissie d.d. 18 april 2013 
(2013/64200) 
 

8. Vervolg takendiscussie  
 Presidium heeft aan B en W gevraagd de raad/commissie Bestuur  te 
informeren over wat de raad op welk moment van B en W kan verwachten.  
Brief B&W wordt nagezonden.    
                    <BS/CM> 

9. Jaarverslag commissie BBS 
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college. 
(2013/75474)                                                                          <BS> 
 

10. Memo Protocol Veilige Publieke Taak voor politieke ambtsdragers 
+ Protocol Veilige Publieke Taak voor politieke ambtsdragers 
Gevraagd wordt: 
- Kennis te nemen van het protocol Veilige Publieke Taak voor politieke 

ambtsdragers  
- Aan te geven of het protocol aan de verwachtingen voldoet. 
(2013/244826) 
 

11. Stadskrant als gemeentelijk informatiemedium 
 Ter bespreking geagendeerd in verband met reces, voor het geval de 
commissie er iets over wil  zeggen. 
 (2013/233231)   
 

12. Actielijst en jaarplanning commissie Bestuur 
(2013/233553) 

 
13. Rondvraag 
14. Agenda komende commissievergadering  
15. Sluiting  
 
 
 

± 18.55 – 19.00  uur 

± 17.20 – 17.30 uur 

± 17.30 – 18.00 uur 

± 18.00 – 18.15 uur 

± 18.15 – 18.30 uur 

± 18.30 – 18.40 uur 

± 18.40 – 18.50 uur 

± 18.50 – 18.55 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=AB6F857C-57C8-4799-A860-30AFDDC4E614
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D8C7CA60-8CF4-4008-970D-267BC50181A9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B16C5465-54B7-4C4F-8F34-596F2CBF536B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1E761B8C-5AEE-4A27-A0E5-289BE85FDF39
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=5884C3A1-F31C-4CA9-B2F6-D2FFC9DBBC0A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C7B9F2E9-4FB0-4D3F-82ED-D52A8A7C1401
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D62328AC-93CC-4614-A4F4-C7D63E07BC6E
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Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
-   Actieve informatieplicht: 

 Gebiedsuitbreiding wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt (2013/119721) 
 Reactie college op motie ‘Auto verloten’(2013/141463)  (BBP 1023 hiermee 

afgedaan)  
- Ingekomen stukken: 
 Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van  B&W: - 

- Brief van wethouder V.d. Hoek d.d. 23 mei 2013 inzake Voortgang nota 
communicatiemiddelenmix (2013/246618)  

- Brief van wethouder Mooij d.d. 6 juni 2013 inzake beantwoording vragen 
bij wijziging verordening Parkeerbelastingen (2013/237267) (toegezonden 
per email 5 juni) 

- Brief van burgemeester Schneiders d.d. 11 juni 2013 inzake Overlast 
coffeeshop The Lounge (2013/53911) 

 Lijst van ingekomen stukken:  
- Inspreektekst dhr Vd Linde namens actiegroep “drukke nacht ?...Licht aan!’ 

d.d. 13 juni (toegezonden per email 10 juni) 
 
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://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0A5A0CD7-3F65-427E-9FDE-08D55D2FCDBE
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=28C22797-D551-437B-B95E-F7607E502A85
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=543AA0D5-C39E-4FE0-A9AF-637EDD7A14E3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=543AA0D5-C39E-4FE0-A9AF-637EDD7A14E3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F9E05DA9-886B-4C43-953A-B558983EDE7D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F9E05DA9-886B-4C43-953A-B558983EDE7D
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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