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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 12
januari 2012 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te
vragen bij de receptie).

De in het vergaderschema 2011 vermelde vergadering van 19 januari gaat wel
door en zal duren tot 19.00 uur!
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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

3 januari 2012
Agenda openbare vergadering van 12 januari 2012
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
e commissie Bestuur heeft de volgende programmalijnen onder zich:
rogramma 1 : Bestuur en Algemeen Beleid, Programma 2 : Veilige Samenleving en
rogramma 11 : Organisatie en Financiën

enoemde agendatijden zijn indicatief.

genda
. Opening en mededelingen voorzitter
. Spreektijd voor belangstellenden

(over niet op de agenda staande onderwerpen)
. Vaststellen agenda
. Concept-verslag van de commissie Bestuur 8/12 en 15/12.
. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er advisering
. Aanpassing Verordeing geldelijke voorzieingen

Advies wordt gevraagd over:
 Artikel 2, eerste lid, van de Verordening geldelijke voorzieningen

raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties overeenkomstig de
tekst van de bijlage te wijzigen;

 Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2011.
2011/664697) <Presidium>

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AE7A8BFA-AD40-46F5-B4B1-3EB4C27DB98B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0AF91426-B5BE-44F0-AC65-2759B2CED5C1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=43FC8CC0-0B94-4231-AA64-18285FD2C46B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=43FC8CC0-0B94-4231-AA64-18285FD2C46B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=43FC8CC0-0B94-4231-AA64-18285FD2C46B


± 19.40 – 19.50 uur

± 19.00 - 19.10 uur
Programmanr.

± 17 40 – 18.30 uur
Programmanr.

± 17.10 – 17.40 uur
Programmanr.

± 19.25 – 19.40
uur

± 19.10 – 19.25 uur
Programmanr.
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Overige punten ter bespreking
7. Kadernota subsidiesystematiek in Haarlem

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(2011/497901) <PH>
Heeft de nota de kwaliteit om de inspraak in te gaan?

8. Vaststellen regeling “Melding Vermoeden Misstand Gemeente Haarlem 2012”
en werkinstructie “Toepassing Protocol Actieve Informatieplicht en Meldingen
Vermoeden van Misstand”
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(2011/376998) <PH>

Ter advisering aan de raad
9. Termijnagenda 2012

Advies wordt gevraagd over de vaststelling van de termijnagenda 2012. Op
verzoek van het raadspresidium is door BenW in de termijnagenda een voorstel
opgenomen met daarin een aantal belangrijke onderwerpen waarvoor de raad
meer tijd en ruimte vrij kan maken. Op deze wijze wordt de kaderstellende rol
van de raad goed ingevuld en tevens voorzien in optimale samenwerking en
communicatie tussen college en raad over belangrijke onderwerpen.
Gaat de commissie akkoord met dit voorstel?
Tevens ontvangt u ter informatie de brief van het college van 20 december 2011
over het proces richting Kadernota 2012.(2011/600831)
(2011/507147) <BS>

Overige punten ter bespreking
10. Brief van Burgemeester Schneiders d.d. 15 november 2011 inzake Pilot

Sluitingstijden.
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie

(2011/geen) <BS>

11. Inspreektekst van R. Ruseler en D. Buijens inzake overlast, veroorzaakt door
eetcafé de Ark ( in verband met handhavingsaspecten)
Bespreking vindt plaats n.a.v. spreekrecht voor belangstellenden in de
vergadering van Cie Ontwikkeling van 15 december 2011) <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:

Pauze: 18.30 – 19.00 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FDF2F809-9F72-4FB0-B27C-B126EF77D6B7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FDF2F809-9F72-4FB0-B27C-B126EF77D6B7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FDF2F809-9F72-4FB0-B27C-B126EF77D6B7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FDF2F809-9F72-4FB0-B27C-B126EF77D6B7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=07807549-EF9B-4764-920F-75BFB13D0A37
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5437C78C-8F3B-44F1-8C78-814B4FCC6992
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5437C78C-8F3B-44F1-8C78-814B4FCC6992
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5437C78C-8F3B-44F1-8C78-814B4FCC6992
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5437C78C-8F3B-44F1-8C78-814B4FCC6992
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D39E8D01-88CF-4B4A-AA22-79C5C08D7742
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D39E8D01-88CF-4B4A-AA22-79C5C08D7742
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Verkenning Regionale ICT samenwerking met Haarlemmermeer en
ondertekening intentieverklaring (2011/496370)

Onderzoek ex art. 213a Gemeentewet naar het Hondenbeleid
(2011/504680)

Teruggave BTW 2003-2009 als gevolg van het Sportbesluit (2011/498306)
Mandateringsbesluit versie 2011 (2011/358916)
 P&C kalender 2012 (2011/496786)

- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten door het College van B&W:
 BBP 0788 uitvoeringsregeling bewonersondersteuning (hiermee afgedaan)
 Brief van wethouder Heiliegers d.d. 14 december 2011 inzake strategisch

HRM-beleid (2011/560427) (per email aan raad verzonden 15 december)
 Brief van waarderingskamer aan Cocensus d.d. 29 november 2011 inzake

uitvoering Wet WOZ (verzonden per email 27 december 2011)

- Voorgestelde planningswijzigingen BBP:
- Nr. 0054 (Verkoop/verhuur Zijlsingel): september 2011 wordt december

2011
- Nr. 410 (Regionale samenwerking): nota 1e kwartaal 2012. Op 18 januari

presentatie in plaats van startnotitie. Juli 2011 wordt maart 2012
-
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 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u
www.haarlem.nl > Bestuur & Organisatie > het BIS, raadplegen.
Via www.haarlem.nl zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies online te
beluisteren. U kunt de vergaderingen “live” volgen, het kan ook achteraf. De geluidsbestanden
komen de dag ná de vergadering beschikbaar. Wanneer op donderdagavond een live-uitzending
plaatsvindt, wordt dit op www.haarlem.nl aangegeven. U kunt via www.haarlem.nl/raadonline
direct naar de online vergaderingen. Op www.haarlem.nl vindt u ook de vergaderdata van de raad
en de commissies.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=951C6821-CADB-441D-B26B-BE73052EC973
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=951C6821-CADB-441D-B26B-BE73052EC973
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=951C6821-CADB-441D-B26B-BE73052EC973
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F3A8403A-F8BC-44BA-88E6-1E77F30E372A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D71BEFE0-6011-4548-A646-5EE0A2E1F45D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=01A462CC-9A8E-4B9A-AF21-21C79B8847D9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=49A10BFC-E321-414D-BBD2-5306C61A1A06
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=99045FA7-D675-4E70-AFFF-899718ACD671
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=99045FA7-D675-4E70-AFFF-899718ACD671
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B32C6503-2962-46CE-AC1D-EAFB89CC9EBD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B32C6503-2962-46CE-AC1D-EAFB89CC9EBD
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

