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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 23
februari 2012 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te
vragen bij de receptie).

De in het vergaderschema 2012 vermelde vergadering van 15 maart gaat wel
door.
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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

13 februari 2012
Agenda openbare vergadering van
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.10 uur

17.10 – 17.25 uur
Programmanr. 10
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 d.d. 2 februari

. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

verige punten ter bespreking
. Beantwoording art.38 vragen 15 november van AP inzake Fortress en Haarlem

Bespreking vindt plaats op verzoek van de gemeenteraad (vergadering van 1
december 2011)
(2011/401974) <EC>
(Reeds ontvangen commissie Bestuur van 19-01-2012.)

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AB09B61E-040C-467A-B613-8B28E0FC6EB7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=78B89E86-F583-4A63-B6D6-C62D5A93CE37
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Ter advisering aan de raad:
7. Voorstel in verband met de inwerkingtreding van artikel 28 van de Dienstenwet

(de lex Silencio Positivo)
Advies wordt gevraagd over de besluiten om:
1. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te

verklaren op alle aanvragen voor een vergunning of ontheffing die bij een
bestuursorgaan worden ingediend met uitzondering van een aanvraag op
grond van
a. artikel 15 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),
b. art.28 APV voor zover het betreft een evenement dat moet worden
aangemeld bij het regionale college;

c. art. 49 APV,
d. art. 69 APV,
e. art. 74b en f APV,
f. art.3.3 APV,
g. de Brandbeveiligingsverordening,
h. art. 3 van de Drank- en Horecawet,
i. art.3 tweede lid van de Woonschepenverordening;

2. Aan de volgende verordeningen de bepaling toe te voegen dat paragraaf
4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op
aanvragen voor een vergunning of ontheffing:
a. APV met uitzondering van aanvragen op grond van de artikelen 15
eerste lid, 28 voor zover het betreft een evenement dat moet worden
aangemeld bij het regionale college, 49, 69, 74b en f en 3.3 ,
b. Bomenverordening,
c. Beheersverordening op de algemene begraafplaatsen,
d. Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland,
e. Monumentenverordening,
f. Scheepvaart –en Havenverordening.
g. Telecommunicatieverordening,
h. Verordening Parkeerregulering,
i. Verordening Peuterspeelzaalwerk,
j. Woonschepenverordening met uitzondering van een aanvraag op grond
van artikel 3 tweede lid.

3. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het besluit is
bekendgemaakt.

(2011/442326) <BS>

Overige punten ter bespreking

8. Brief van burgemeester Schneiders van 2 februari 2012 inzake evaluatie
cameratoezicht jaarwisseling 2011/2012 (per e-mail toegezonden 6 februari)

<BS>

17.35 – 17.55 uur
Programmanr. 10

17.25 – 17. 35 uur
Programmanr. 10

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BFA13417-39E1-4E97-93D1-AF3DF669CAAA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F942BD4E-E185-4C3D-ADEF-BD137FA9C77E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F942BD4E-E185-4C3D-ADEF-BD137FA9C77E


9. Beantwoording art. 38 vragen inzake Haarlemse werkwijze /samenstelling
adviescommissie beroep en bezwaar
Bespreking vindt plaats op verzoek van de Actiepartij
(2011/562581) <BS>
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17.55 – 18.05 uur
Programmanr. 1

19.30 – 19.40 uur

18.35 – 18.50 uur
Programmanr.

18.50 -19.30 uur
Programmanr. 10
3

adernota 2012 en
ake bespreking specifieke onderwerpen Kadernota 2012 met
ies
ng vindt plaats op verzoek van het college
457 en 2012/61941) <PH>

er financiële update voorafgaand aan de kadernota 2012
og niet aangeleverd op 15 februari.2012.

<PH>

ag
komende commissievergadering

me meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
ienen goed te worden gemotiveerd):

informatieplicht:
tatieplan 2012 Stichting Stedenband Haarlem-Mutare (2012/22441)
n stukken:
g vragen/actiepunten en brieven door het College van B&W:
wethouder V.d. Hoek d.d. 2 februari 2012 inzake Voortgang
ikkeling Website
oord van wethouder Cassee op de vraag inzake voortgang € 730.000

rnelanden (BBP nr. 0387 hiermee afgedaan)
lde planningswijzigingen BBP:

ijke groet,

ienhoven
raadscommissie Bestuur

enen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:
en ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem. Tel.nr.
eze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u
l > Bestuur & Organisatie > het BIS, raadplegen.
em.nl zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies online te
unt de vergaderingen “live” volgen, het kan ook achteraf. De geluidsbestanden
á de vergadering beschikbaar. Wanneer op donderdagavond een live-uitzending

rdt dit op www.haarlem.nl aangegeven. U kunt via www.haarlem.nl/raadonline

Pauze: 18.05 – 18.35 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3977E20D-E7F7-448A-AB70-E32C1F0FD145
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3977E20D-E7F7-448A-AB70-E32C1F0FD145
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D1517235-539D-4527-91C1-8D5F2FB5703B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=82E74A16-4DC7-448E-8B79-33D49005E348
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=82E74A16-4DC7-448E-8B79-33D49005E348
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F122A0ED-3464-4E26-8586-C223846E7EAC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=95F5B129-37CF-4F49-87DA-E2DD7EB968C3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=95F5B129-37CF-4F49-87DA-E2DD7EB968C3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E9152A19-F076-4F4B-9DD8-4DCBD696BB61
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E9152A19-F076-4F4B-9DD8-4DCBD696BB61
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
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direct naar de online vergaderingen. Op www.haarlem.nl vindt u ook de vergaderdata van de raad
en de commissies.

http://www.haarlem.nl/

