
  

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  12 
juli 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  6 september gaat door. 
 
 
 

 
 
Agenda 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 
3. Vaststellen agenda  
4. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d.   

31 mei 2012 
14 juni 2012 
21 juni 2012 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Ter advisering aan de raad 
6. Verantwoording fractie- en scholingsgelden 1 januari t/m 31 december 2011. 

  -  Rapport van bevindingen fractiegelden, Ernst &Young 
      (2012/237630) 
Advies wordt gevraagd over het besluitpunt: 
De afrekeningen en saldo’s van de fracties  2011 vast te stellen conform de 
conclusies van de accountant. 
(Rapport van E&Y is separaat toegezonden.) 
(2012/252339)      <Presidium> 

Aan de leden van de Commissie Bestuur 
en de leden van het college van B en W 
 
                                                                                       

 Gemeente Haarlem 
 

  
  
 Griffie 
 
 
 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 
Onderwerp 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail adres 
Kopie aan 

 

2 juli 2012 
Agenda openbare vergadering van 12 juli 2012 
Carla van Esveld  
(023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 17.00 – 17.10 uur 

± 17.10 – 17. 20 uur 
Programmanr. 
 

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. 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=91AE2180-405C-4E36-A984-02F92BF50AE6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BA1BD1B1-7DDF-4EBB-836B-892EDA79E442
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=29B7010A-79F7-4C1F-A028-EDDD6FE6D20D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FCF24A12-5349-47CD-8B3A-0764443FD8F4
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7. Wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2012 

Advies wordt gevraagd over het verlenen van toestemming aan het college om 
de formele consequenties van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
af te handelen. 

      (2012/230644)       <PH>   
 

Overige punten ter bespreking 
8. Beantwoording art. 38 vragen inzake art. 213a onderzoek afvalstoffenheffing 

 Doelmatigheidsonderzoek afvalstoffenheffing, Gemeente Haarlem 
Brief B en W inzake onderzoek afvalstoffenheffing met bijlage Rapport 
Doelmatigheidsonderzoek afvalstoffenheffing 
(2012/221330)  
Bespreking vindt plaats op verzoek van cie. Beheer 14 juni 2012 
(2012/130072)      <PH> 
 
 
 

 
9. Besluit vragen over actuele zaken.   <Presidium> 

 
 

10. Informatienota papierloos werken door de Raad  
       <Presidium> 
 

11. Actielijst en jaarplanning  
 Voor de actielijst wordt aan de commissie gevraagd aan te geven voor 

welke acties met de status “actief” zij nog specifieke vragen hebben 
 Voor de jaarplanning wordt aan de commissie gevraagd of zij akkoord 

gaan met de wijze van agendering alsmede of zij hieraan nog onderwerpen 
willen toevoegen     < College> 

 
      <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: 

 Aanpassing bestuursafspraken VeiligheidsRegio Kennemerland en de 
gemeente Haarlem, onderdeel Proactie en Preventie (2012/93622) 

 Afwegingskader subsidiesystematiek in Haarlem (2012/207540) 
 Inrichting loket voor gevonden en verloren voorwerpen (2012/225183) 

± 19.30 – 19.50  uur 

± 19.20- 19.30  uur 
Programma 3, 4 ,7 

± 17.20 – 17.30 uur 
Programmanr. 
 

± 18.50 – 19.20 uur 
Programmanr.  

±17.30 –18.00 uur 
Programmanr.  

18.00 uur -18.30 uur 
          Pauze   

±18.30 –18.50 uur 
Programmanr.  

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DED1BAC4-0AC8-4EAC-AE74-B2EE2D100A44
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BFA020BE-C7CA-4714-8DEE-20CF579A858E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BFA020BE-C7CA-4714-8DEE-20CF579A858E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6EFF7BB8-A7AC-4786-8765-E03F9991D7C6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6EFF7BB8-A7AC-4786-8765-E03F9991D7C6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D3ADC1E0-EDD5-40D2-919A-AED1F07744FC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=271F189A-7CA9-4854-8E1D-2A5B3C402539
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7796DFA2-A34D-4662-BDC3-DBE760845F76
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6678DD66-C23C-4CB7-9488-6E26EB666F78
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 Brief burgemeester Schneiders inzake Prostitutie/Mensenhandel d.d. 12 juni 
2012 (2012 /204995) 

-    Ingekomen stukken: geen 
Afdoening vragen/actiepunten door het College van  B&W: geen 

- 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 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. De geluidsbestanden komen de dag ná de vergadering beschikbaar. U 
kunt de raadsvergadering ook volgen via radio Haarlem 105 (89.0 kabel, UPC digitaal 31).  
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=6B383E42-BEB7-4FF0-B99E-F4AF715558B5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6B383E42-BEB7-4FF0-B99E-F4AF715558B5
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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