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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 15
maart 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 22 maart gaat wel
door.

A

1
2

3
4
5

P
6

7

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

8 maart 2012
Agenda openbare vergadering van 15 maart 2012
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.10 uur

17.10 – 18.00 uur
Programmanr. 10

18.00 – 18.10 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. 23 februari

. nventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

unten ter bespreking
. Voortgangsrapportage “Bedrijfsvoering op orde” (zichtbare verbeteringen in

jaarverslag 2011)
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(2012/50326) <PH>

. Opheffen geheimhouding feitenrelaas klokkenluider gemeentelijke huisvesting
Zijlpoort)
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college wat betreft de opheffing van
de geheimhouding van het verslag van de besloten vergadering van de

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=412B1B6F-8EAE-4286-AA95-6C39A248C1C4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E301AF56-E53C-439E-B237-B15E51B8CBFA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CD97A859-2601-414D-9CAC-7C31F771D5C7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CD97A859-2601-414D-9CAC-7C31F771D5C7
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commissie Bestuur van 21 januari 2010 (punt 16). Het openbaar maken van de
overige stukken wordt ter kennisgeving toegezonden aan de commissie.
(2012/63234) <PH>

8. Motie Roze portefeuilles Uit de kast (het kost wat , maar dan heb je ook
’n roze Stad)
Bespreking vindt plaats op verzoek van de gemeenteraad (vergadering van 16
februari 2012)

<BS>

9. Prognosesystematiek Bouwleges –
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(Zie brief aan raadspresidium en leden van de gemeenteraad van 30 januari
2012 “Bespreking specifieke onderwerpen Kadernota 2012 met commissies”).
Bespreking in commissie Ontwikkeling is gewijzigd in bespreking in
commissie Bestuur, met uitnodiging van de commissie Ontwikkeling.
(2012/83455) <EC>
(commissie Ontwikkeling is uitgenodigd)

10. Beantwoording art. 38 vragen inzake externe kosten bij bouwleges
Bespreking vindt plaats op verzoek van de gemeenteraad (Haarlem Plus in de

vergadering van 26 januari 2012)
(2011/499355) <EC>
(commissie Ontwikkeling is uitgenodigd)

11. Rondvraag
12. Agenda komende commissievergadering
13. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
Convenant Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied+

(2012/56832)
BIBOB-screening Coffeeshops (2012/433395)
Verklaring van décharge Plan van Aanpak “Andere werkwijze

archiveren”(2012/83608)

- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van B&W:
- Antwoord van wethouder Cassee op de vraag inzake voortgang € 730.000

Spaarnelanden (BBP nr. 687 en 387 hiermee afgedaan)

19.45 – 19.50 uur
ogrammanr. 10

19.00 – 19.40 uur
Programmanr. 10

18.10 – 18.30 uur
Programmanr. 10

Pauze: 18.30 – 19.00 uur

19.40 – 19.45 uur
Programmanr. 1

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=517F0E18-E178-438E-9A70-932968D79A05
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=517F0E18-E178-438E-9A70-932968D79A05
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=443D3B8C-DFED-4E47-BE0B-D404B5B33958
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1E409DF3-2108-4073-A553-401C80DCB0B0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1E409DF3-2108-4073-A553-401C80DCB0B0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=99036F09-189C-4ACB-A2D5-68BEB0B76BF0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EB449749-3AD6-4704-8CB2-55C1986A5ACD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=71B099ED-D77B-469F-BF9C-576C9DC88C08
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A79F8E12-AA62-465E-8A78-7759EE08996E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A79F8E12-AA62-465E-8A78-7759EE08996E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DCF9D508-E81B-4405-86CC-8580333531AF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DCF9D508-E81B-4405-86CC-8580333531AF
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- Antwoord van wethouder Heiliegers op de vraag inzake
doelmatigheidsonderzoek (213a) uitvoering hondenbeleid (BBP nr. 0525
hiermee afgedaan)

- Brief van burgemeester Schneiders d.d. 16 februari inzake
klachteninventarisatie De Ark.

- Brief van burgemeester Schneiders d.d. 16 februari inzake wijziging APV
pilot sluitingstijden.

- Memo van burgemeester Schneiders d.d. 14 februari inzake plan van
aanpak autobranden

- Brief van wethouder Heiliegers van 28 februari 2012 inzake verklaring van
décharge voor het Plan van Aanpak “Andere Werkwijze
Archiveren”(2012/86445)

Voorgestelde planningswijzigingen BBP: 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 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=942929F9-6D63-4EFC-9C6D-AB06F6147481
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=942929F9-6D63-4EFC-9C6D-AB06F6147481
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A206FE7E-660F-4997-BE9F-4E6304AB2264
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A206FE7E-660F-4997-BE9F-4E6304AB2264
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3E6D6589-BF59-4DD1-B212-955195B898FB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3E6D6589-BF59-4DD1-B212-955195B898FB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BB0A2881-8BFA-4D0B-9615-40749221C37F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BB0A2881-8BFA-4D0B-9615-40749221C37F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1621F0CF-4048-4B61-A59A-463E20A35D4D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1621F0CF-4048-4B61-A59A-463E20A35D4D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1621F0CF-4048-4B61-A59A-463E20A35D4D
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

