
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 6
januari 2011 om 17.00 uur in de een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na
te vragen bij de receptie).

De in het vergaderschema 2011 vermelde vergadering van 13 januari gaat wel
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.

2 december en 9 december 2010
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

Overige punten ter bespreking
6. Tussenstand bezuinigingen en proces tot aan de kadernota

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college onder voorbehoud tijdige

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

30 december 2010
Agenda openbare vergadering van 6 januari 2010
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.15 uur

vergadering hiermee niet wordt belast.
± 17.15 – 17.45 uur
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Programmanr. 10

Programmanr. 10
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor
de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
aanlevering van brief door college.
(2010/ ) <PH>

. Rapport externe inhuur “Van buiten naar binnen” (2010/34093)
(toegezonden op 30 september 2010) <PH>
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie commissie (vergadering
± 17.45 – 18.05 uur
e commissie Bestuur heeft de volgende programmalijnen onder zich:
rogramma 1 : Bestuur en Algemeen Beleid, Programma 2 : Veilige Samenleving en
rogramma 10 : Organisatie en Financiën
enoemde agendatijden zijn indicatief.

van 4 november 2010)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=94C02030-5D98-4746-BDAA-92119A12FEA1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BF8E4EF7-3B0C-4B3B-88CA-63D31F710C75
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AD1CDD4E-855C-43D7-875C-B2D4442EF29B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2CAF3574-49B6-4443-AE33-0288ED71C55F


8. Informatie bovenformatieven (2010/288452)
(toegezonden 30 september 2010) <PH>

Pauze: 18.05- 18.35 uur
± 18.35 – 18.55 uur
± 19.45 – 19.50 uur

Programmanr. 10

± 18.55 – 19.15 uur

± 19.15 – 19.45 uur
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Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (vergadering van 4
november 2010

Ter advisering:
9. Termijnagenda 2011

Advies wordt gevraagd over het vaststellen van de termijnagenda 2011.De
commissie wordt gevraagd de termijnagenda 2011 te beoordelen voor de
programma’s 1, 2 en 10
(2010/418064) <BS>

Ter bespreking:
10. Memo d.d. 14-12-2010 inzake Middelen Sociale Veiligheid

Overzicht acties en projecten sociale veiligheid Haarlem 2011
11. Rondvraag
12. Agenda komende commissievergadering
13. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
Kostendekkendheid markt (2010/322498)
Aanpassen kermisvoorwaarden (2010/369040)
Benoeming M. Divendal tot commissaris NV SRO (2010/402004)
 Precario op kabels en leidingen (2010/390448)

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

 Brief B&W d.d. 15 december 2011 inzake Extra Bezuinigingen
begroting 2011-2015 (2010/398735) (per mail 21-12-2010)

Met vriendelijke groet,
Ingrid van Tienhoven, Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur

NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen: alle stukken liggen
ter inzage bij de centrale balie van de Publiekshal, Zijlsingel 1 te Haarlem. Tel.nr.: 023- 5115115,
e-mailadres: antwoord@haarlem.nl. Openingstijden: dagelijks van 09.00 – 16.00 uur (donderdag
doorlopend tot 20.00 uur). Tevens liggen deze stukken ter inzage in de leesruimte in het stadhuis,
Grote Markt 2 te Haarlem. Tel.nr. 023-5113237. 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.n/raadonline 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. 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=B5F56FC5-C079-4CFB-88C4-F5FF0D37B2C1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7F89BADC-1A9F-4F08-B7BA-C0B0DC233FF4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=51F64CF4-C4DB-45E8-9086-76AE573AD690
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=51F64CF4-C4DB-45E8-9086-76AE573AD690
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=45B66EE3-B404-4A46-80AC-E8DC52EC176A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6828E65D-20AC-4640-AA1D-06B5B3512EE0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3E8D5678-A9C4-4291-B67A-5FD47546D544
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A164AA92-9505-48DA-8824-3B5F55697885
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=64611513-CCA7-4066-A7A2-768F47002683
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=64611513-CCA7-4066-A7A2-768F47002683
mailto:antwoord@haarlem.nl
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.n/raadonline
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/

