
Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Pea Bosma, uit voor een vergadering van
de commissie Bestuur, die gehouden zal worden op donderdag 17 maart 2011, in
één van de vergaderzalen van het Stadhuis.
Aansluitend aan de vergadering worden de leden van de commissie Bestuur
uitgenodigd bij de vergadering van Samenleving voor het onderwerp Unilocatie.

De agenda ziet er als volgt uit:

Aan de leden en plaatsvervangende 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

10 maart 2011
Agenda vergadering van 17 maart 2010
Carla van Esveld
511.3034
c.v.esveld@haarlem.nl
belanghebbenden

De voorzitter gaat er van uit dat alle technische en informatieve vragen
voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
vergadering hiermee niet wordt belast.
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Spreektijd voor belangstellenden

(over niet op de agenda staande onderwerpen)
4. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d. 3 maart 2011

Ter advisering
5. Wijziging artikel 19 Verordening Geldelijke Voorzieningen Raadsleden,

17.00 – 17.10 uur
Genoemde agendatijden zijn indicatief.
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

Wethouders, Commissieleden en Fracties
Advies wordt gevraagd over het toevoegen van een vijfde lid aan artikel 19 van
de Verordening Geldelijke Voorzieningen Raadsleden, Wethouders,
Commissieleden en Fracties.
(2011/12618) <PH>

17.10 - 17.15 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=797437B3-DA97-47D5-AC7E-2A53EB448CA2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1B55A92B-5600-48E6-9431-8FDDFE5B10E0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1B55A92B-5600-48E6-9431-8FDDFE5B10E0


6. P&C-kalender 2011
Afronding advisering over de P&C kalender 2011 (reeds in uw bezit,
eerder geagendeerd 17-02-2011).
Hiertoe bespreking brief d.d. 3 maart 2011 van wethouder Heiliegers inzake
planning van tweede bestuursrapportage (bijgevoegd).
(2011/8915) <PH>

7. Sluitingstijden Horeca
Advies wordt gevraagd over het handhaven van het huidige sluitingsregime in
de gemeente Haarlem.
(2011/27513) <BS>

Overige punten ter bespreking
8. Presentatie: Koersbijeenkomst Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid

17.25 – 17.45 uur

17.15 – 17.25 uur

17.45 – 18.15 uur
Pauze
18.15 – 19.15 uur

19.15 – 19.45 uur

19.45 – 19.55 uur
Genoemde agendatijden zijn indicatief.

2012 -2016
(Bijbehorende informatie wordt ter plekke uitgedeeld) <BS>

9. Rapportage eventueel lekken Unilocatie
<J. Vissser namens Presidium>

10. Rondvraag
11. Sluiting

Om 20.35 uur behandeling agendapunt Unilocatie bij commissie Samenleving.

Actieve informatieplicht
- Uitbesteding van de gemeentelijke taken op het gebied van schoonmaak en

repro aan Paswerk (2011/3059)
- Actualisatie reserves (2011/32447)
- Aanschaf werkplek ICT-Raakspoort (2011/40565)
- Burgerinitiatief betreffende vestiging Unilocatie in Gedempte Oude Gracht

138 te Haarlem (2011/47853)
- Prestatieplan 2011 Stichting Stedenband Haarlem-Mutare (2010/416361)
- Resultaten en Voornemens Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit

(2011/11736) (reeds aan u verzonden t.b.v. raadsmarkt 10 maart 2011)
- Benoeming Th. Fledderus tot commissaris NV SRO (2011/1450)
- Prestatieplan 2011 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (2010/394904)

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Tienhoven,
secretaris commissie Bestuur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=15E7D745-139A-4B44-8505-8077F868F653
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=15E7D745-139A-4B44-8505-8077F868F653
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3A0C6C02-5608-4FE7-AC8C-BE65FF65C803
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=79DA3265-F3AE-4769-B329-AFFEA5A2D421
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3EC3C10B-88C5-415E-9D08-A4411D730E1F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3EC3C10B-88C5-415E-9D08-A4411D730E1F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=20429DB1-A652-412B-97D5-2CA5F9A8D043
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6FF14B4D-8AD1-4F02-974A-AE95EB4B8E50
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=34FEE32B-6BC0-4148-873F-41EA56488E65
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=34FEE32B-6BC0-4148-873F-41EA56488E65
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=687913D8-8A9E-4181-AB4E-F26CAAFD8572
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A53715D5-9F28-4F18-BCA7-2E26FFBFDE9F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C3BEF697-EA93-440E-B3C9-E80FCE4F5DC8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C4DFC7EC-6667-4171-BF80-2FBCC6D36BFB

