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

De in het vergaderschema vermelde vergadering van 17 maart 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. 17 februari 2011 en van de

gezamelijke cie. Bestuur/Beheer d.d. 17 februari 2011
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

Ter advisering aan de raad
6. Beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland 2010-2013

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

24 februari 2011
Agenda openbare vergadering van 3 maart 2011
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.10 uur

vergadering hiermee niet wordt belast.
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± 17.10 – 17.40 uur
.

± 17.40 – 18.20 uur
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.

Advies wordt gevraagd over het instemmen met het concept-Regionale
Beleidsplan 2010-2013 van de Veiligheidsregio Kennemerland.
(2010/289906) <BS>

. Kredietaanvraag Nieuwe Huisvesting gemeente Haarlem
Advies wordt gevraagd over het beschikbaar stellen van een krediet van
€ 5.650.000.
(2011/417121) <PH>

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8A43AEB7-05BF-4C97-BC00-1F80A38805C6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ED2C6BF5-1C08-4BB9-B19A-89311E0CC82E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ED2C6BF5-1C08-4BB9-B19A-89311E0CC82E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0B8DDBEF-437C-49AE-A1EE-46394721FD9D


Overige punten ter bespreking
8. Brief van het college van B&W van 1 februari 2011 inzake decembercirculaire

en meerjaren financieel beeld.
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie uit de vergadering van 17
februari 2011.
(2010/) <PH>

9. Format kadernota 2011
Ter kennisname ontvangen uit B&W van 15 februari 2011.
(2011/30950) <PH>

10. Eventuele aanvullende gesprekken bezuinigingen subsidies 2012-2018
Op 1 maart heeft inspraak door burgers in organisaties plaatsgevonden. Vraag
aan commissie: heeft de commissie behoefte aan aanvullende gesprekken?

± 18.20 – 18.50 uur

± 18.50 – 19.20 uur
± 19.20 - 19.40 uur
Progr.nrs 1, 2 + 10
11. Terugkoppeling planning ja
(indien informatie tijdig bes
NB Terugkoppeling planning
van 17 of 24 maart.

12. Rondvraag
13. Agenda komende commissi
14. Sluiting

Ter kennisname meegezonden s
commissies dienen goed te word
- Actieve informatieplicht:
 Prestatieplan Stichting M

(het prestatieplan is allee

- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunt
 Beantwoording door we

uitspraak van de Raad v
leidingen (BBP nr. 0015

Met vriendelijke groet,
Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Be
Pauze
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arstukken n.a.v jaarkalender planning en control.
chikbaar).

2e bestuursrapportage in commissievergadering

evergadering

tukken (voorstellen voor bespreking in
en gemotiveerd):

ondiaal Centrum 2011 (2011/371287)
n digitaal beschikbaar)

en door het College van B&W:
thouder Heiliegers inzake het informeren over de
an State m.b.t. de precarioheffing op kabels en
hiermee afgedaan).

stuur

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=4E4EE294-4432-4085-A56B-8ECE5F95B6BE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9BCAC2FC-A49B-4F97-9F1F-225822C20E1A
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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://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

