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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 17
februari 2011 om 16.30 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te
vragen bij de receptie).

De in het vergaderschema 2011 vermelde vergadering van 3 maart a.s. gaat
door. Attentie: deze vergadering is van 17.00 uur tot 19.50 uur.
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Aan de leden van de Commissie Bestuur
en de leden van het college van B&W

N.b. De aanvangstijd van de vergadering is vervroegd naar 16.30 uur!

Gemeente Haarlem

Griffie

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Datum
Onderwerp

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail adres
Kopie aan

10 februari 2011
Agenda openbare vergadering van 17 februari 2011
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 16.30 – 16.35 uur

± 16.35 – 17.30 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

. Vaststellen agenda

. Concept-verslag van de vergadering van 27 januari 2011

verige punten ter bespreking
. a. Voorstel tot actualisering participatie & inspraak, wijkradenstelsel en

financiering wijkraden
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college gezamenlijk met commissie
Beheer.
(2010/337957) <EC>
b. Evaluatie en doorontwikkeling wijkcontracten
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college gezamenlijk met commissie
Beheer.
(2010/2369) <RvD>

e leden van de commissie Beheer zijn uitgenodigd om dit agenda punt
ezamenlijk te bespreken.

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=447CD7B5-B9B9-479A-A63B-DD61134C841A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=292CEC09-BDA8-4EDE-B247-1553B09E282A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=292CEC09-BDA8-4EDE-B247-1553B09E282A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=977EF28B-9275-4D4F-8B82-CE8F4AEC6798
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Doel van de bespreking is om te bepalen of deze nota’s ter inzage gelegd kunnen
worden.
Inspreken is tijdens deze vergadering niet mogelijk.

Tijdens de inzageperiode wordt op dinsdag 8 maart ’s avonds een bijeenkomst
georganiseerd door raad en college waar wijkraden, organisaties en burgers
gevraagd worden hun mening te komen geven. Uitnodiging voor deze bijeenkomst
volgt. Zienswijze kunnen ook schriftelijk ingediend worden.

5. Voorgenomen bezuinigingen subsidies 2012-2018
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
Het inspreken vindt plaats op dinsdag 1 maart a.s. en niet tijdens de
commissievergaderingen.
Achtergrondinformatie:
 Criteria bezuinigingen op subsidies (2011/7583) (reeds in uw bezit)
 Passage uit het concept-verslag van de vergadering van commissie Bestuur

van 27 januari inzake criteria bezuinigingen op subsidies (zie agendapunt
3).

 Brief van wethouder Heiliegers van 7 februari 2011 inzake aanpak en
fasering bezuinigingen subsidies en stelselwijziging

Doel van de bespreking is een eerste oriënterende bespreking betreffende de
bezuinigingsvoorstellen op de programma’s 1, 2 en 10 en de instellingen die
genoemd worden.
Vervolg op de bespreking in commissie Bestuur van 27 januari 2011 over de
‘Criteria bezuinigingen op subsidies’.

(2011/16504) <college>

6. P&C-kalender 2011
Advies wordt gevraagd over:
1. het kennis nemen van de P&C Kalender 2011;
2. het instemmen met optie 1 (behandeling in raadsvergadering 1 december

2011) voor wat betreft de planning van de 2e bestuursrapportage 2011.
(Doorgeschoven in de vergadering van 27 januari 2011)
(2011/8915) <PH>

7. Rondvraag
8. Agenda komende commissievergadering
9. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):

17.30 – 19.30 uur
Programmanr. 1, 2 + 10

Eetpauze in de Refter.
Tijdens onderstaand agendapunt

19.30 uur – 19.35 uur
Programmanr. 10

19.35 uur – 19.45 uur
Programmanr. 10

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D0B38C44-845F-47F8-A7C8-C17075A071BA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EFA50103-1E5A-41D2-AE4C-98F7F8DCA1F3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EFA50103-1E5A-41D2-AE4C-98F7F8DCA1F3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=157A7088-B17A-4281-BDBB-35A2E3F4F637
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=157A7088-B17A-4281-BDBB-35A2E3F4F637
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3633CD19-A5CC-4097-A68F-488A84574E1A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=15E7D745-139A-4B44-8505-8077F868F653
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- Actieve informatieplicht: geen
Ingekomen stukken:
- Brief van het college van B&W van 1 februari 2011 inzake decembercirculaire

en meerjaren financieel beeld
- Brief van burgemeester Schneiders van 20 januari 2011 inzake ontwikkelingen

ten aanzien van de Nationale Politie (uitgereikt op 20 januari 2011)

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.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=92CC0471-D607-4682-BEA3-AA81617AB0F5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=92CC0471-D607-4682-BEA3-AA81617AB0F5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C31465BA-BA4F-45EF-8AE7-8C72F6C83E19
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C31465BA-BA4F-45EF-8AE7-8C72F6C83E19
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

