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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 7
april 2011 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te
vragen bij de receptie).

De in het vergaderschema 2011 vermelde vergadering van 14 april gaat
wel door. Wilt u de tijd van 17.00 uur tot 19.50 uur reserveren?.
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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

6 april 2011
Agenda openbare vergadering van 7 april 2011
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.10 uur

± 17.10 – 19.40 uur

Pauze rond 18.15
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.

genda

. Opening en mededelingen voorzitter

. Spreektijd voor belangstellenden
(over niet op de agenda staande onderwerpen)

. Vaststellen agenda

. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d.
17 maart en
24 maart 2011

. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er advisering aan de raad:
. Kredietaanvraag Nieuwe Huisvesting gemeente Haarlem incl

Klokkenluiderskwestie.
Kredietaanvraag nieuwe huisvesting gemeente Haarlem
Advies wordt gevraagd over het beschikbaar stellen van een krediet van
€ 5.650.000.
(2010/417121) <PH>

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=557A91A3-AFE4-4A54-B506-44F511789443
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8951DE17-A3F7-4CD9-AF07-9B1C5790F206
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0B8DDBEF-437C-49AE-A1EE-46394721FD9D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0B8DDBEF-437C-49AE-A1EE-46394721FD9D
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Bijbehorende stukken:
A. Brief van heer J. de Ridder van 22 maart 2011, onderwerp:

Klokkenluidersbrief 14 april 2010,
B. Brief van Pieter Heiliegers, onderwerp: Raadskrediet Nieuwe Huisvesting,

16 maart 2011 (2011/61222).
C. College van B&W, onderwerp: Concernhuisvesting, 25 maart 2011.(reeds

ontvangen)
D. Nota van college van burgemeester en wethouders, onderwerp:

Klokkenluider gemeente Haarlem, 23-12-2008 (nr. 2008/227702).
E. Brief van wethouder Pieter Heiliegers, 6 april 2011
F. Brief van de klokkenluider 14 april 2010
G. Bijlage 1 bij de brief klokkenluider 14 april 2010: memo van bevindingen

fiscale status Zijlpoort
H. Bijlage 2 bij de brief klokkenluider 14 april 2010

Reeds ontvangen.
1. 08-02-2007, Raadsbesluit; start locaties gem. huisvesting (nr. 06/198)
2. 10-04-2007, Raadsbesluit, Voorlopig ontwerp duurzaamheid

gemeentelijke kantoren (07/25).
4. 20-08-2008, Brief wethouder Van Velzen aan cie. Bestuur voortgang
5. 25-09-2008, Verslag Cie. Bestuur agendapunt 8.
6. ..-11-2008, Investeringsplan 2009-2014 pag.32.
8 11-11-2008, B&W nota: financiering gemeentelijke huisvesting

Zijlpoort (2008/189206).
9 Brief wethouder van Velzen 26 januari 2009
11 ..-06-2009, jaarverslag 2008 pag. 169, 170, 207,208 en 213
12 28-10-2009, Brief wethouder van Velzen aan de raad, fractievoorzitters.

(bijlage geheim)(2009/205943)
13 .11-2009, Investeringsplan 2010- 2015 pag.38
18 04-03-2010, Brief wethouder Van Velzen aan Cie Bestuur (2010/49579)
20 ..-04-2010, Bevindingen E&Y over jaarrekening 2009,pag.19
27 ..-06-2010, jaarverslag 2009, pag. 200
28 .. 06-2010, Kadernota 2010 pag.21 en 22
29 08-07-2010, Brief wethouder Heiliegers aan Cie bestuur (2010/247716)
30 07-10-2010, Verslag Cie. Bestuur agendapunt 7
33 21-12-2010, B&W nota: voortgangsrapportage Nieuwe Huisvesting

(2010/408030)
36 01-02-2011 B&W nota: Kredietaanvraag Nieuwe Huisvesting

(2011/417121)

Rondvraag, agenda komende vergadering en sluiting
19.40 – 19.50

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=45E8C714-896F-48E9-8EEB-6942DFF28371
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=45E8C714-896F-48E9-8EEB-6942DFF28371
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8EA9784E-E3B7-44BC-9464-C3C0E80A0C4B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8EA9784E-E3B7-44BC-9464-C3C0E80A0C4B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6140DB5E-3C6D-4824-AB8D-810FA50DC1DD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DF4DEDF3-42F5-408C-B179-CFF655FE9667
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DF4DEDF3-42F5-408C-B179-CFF655FE9667
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=82E1EA57-F960-43E5-A79C-4375C5B360F3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=06E66E4A-A5B6-4FDF-BFDA-80C9C04CE8FA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=33289EE3-C46F-45D5-AC9E-0C5803D937AD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=33289EE3-C46F-45D5-AC9E-0C5803D937AD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4998B18B-4FDF-4FE9-9BDB-EE15CD8A7C5C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F4192B3E-E895-4BB7-9DBB-ABB472F4E165
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1F23BB6D-1DB4-49CB-B981-719623E54ACB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D14C100C-8B15-4E33-B16E-05AB5F01D8E1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D0FC5120-D2B3-4423-832E-3BDA34A88ED0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8F3E0716-977A-4FF8-94DE-747D243A288C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6B9D64D2-2AA3-490F-9ECE-5D94AA1552A5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=37DD7FB7-EB12-481F-809B-D4E4E4F292F8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6F8DD12D-9EA9-4748-AD16-4E7225864498
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6AF34812-D19E-4989-BA5D-D81E4837A4A2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F563F242-889D-405F-A3C7-F6E271B70AA7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=96BA4F47-5F5C-4C2A-87A5-A7E8937316C7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7AB44AE0-C8D9-4742-BE3F-CAAD0AB1A773
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5EE715E5-1DB3-4364-9488-3D227A5E436D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D6305D3B-E5B6-4E71-A006-6E4D84B8D1F3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4DC076C2-F9C9-4B8B-8F78-A92E98EA867B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9A9BF1E7-C2CB-430C-ABBE-C2BBAC5C0106
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A4972A6B-78EB-48D8-89B5-1DA6D8D4A791
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A8915CB7-8096-42AF-B7B7-4F1F0FBAF1EC


3

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
 Invoering 14 023 telefoonnummer (2011/54153)
Algemene regels voor koek-en-zopie (2010/403918)

- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten door het College van B&W:
 Geen
Brief van de Rekenkamercommissie van 18 februari 2011 inzake bijdrage RKC
aan bezuinigingen Gemeenteraad

- Voorgestelde planningswijzigingen BBP: geen

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=B7E50953-E5EE-49E2-AB86-18CEB25B050C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=80889A28-C58C-402C-8C8C-570940A4F348
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=609D7810-CE49-480E-AE51-136DA97067D0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=609D7810-CE49-480E-AE51-136DA97067D0
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

