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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
28 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 19 mei gaat wel door.
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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

21 april 2011
Agenda openbare vergadering van 28 april 2011
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.10 uur

± 17.10 – 18.00 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

. Conceptverslagen van de vergaderingen van
7 april en

. 14 april 2011Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en
collegeleden

Ter bespreking
. Realisatie bezuinigingen coalitieakoord

(2011/74298) <PH>
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=23EA2648-FD0D-49DF-BC85-1BDD83990881
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E3615545-6B6E-4565-ADBF-AE134FB9CD54
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=10676A6E-F520-4F83-A162-E79C896F47F7
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Brief

over

± 18.30 – 19.20 uur

± 19.40 – 19.50 uur

± 19.30 – 19.35 uur

Programmanr.1,2,10

± 19.35 – 19.40 uur
Pauze: 18.00 – 18.30 uur
isering aan de raad
rten Veiligheidsregio Kennemerland
ng vindt plaats op verzoek van het college.
799) <BS>
rten Veiligheidsregio Kennemerland met bijbehorende matrix van
lde menukaarten zijn reeds in uw bezit/15 april verzonden.

reking
en jaarplanning
e actielijst wordt aan de commissie gevraagd aan te geven voor welke
met de status “actief” zij nog specifieke vragen hebben
± 19.20 – 19.30 uur
2

e jaarplanning wordt aan de commissie gevraagd of zij akkoord
et de wijze van agendering alsmede of zij hieraan nog
erpen willen toevoegen

ording art. 38 vragen inzake Haarlemse Overheids nv’s
ng vindt plaats op verzoek van de Raad (D66)
942) <PH>

ording art. 38 vragen inzake huisuitzettingsbeleid
ng vindt plaats op verzoek van de Raad (PvdA)
392) <BS>

r voldoende vergadertijd over is kunnen de volgende onderwerpen
ld worden (anders schuiven ze door)

n zaken handhaving coffeeshops
ek van de commissie (Actiepartij) geagendeerd.(geen stukken)

n en Voornemens Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit
736) (reeds in uw bezit t.b.v. raadsmarkt 10 maart 2011)
ek van de commissie geagendeerd.

ag en sluiting

me meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
ienen goed te worden gemotiveerd):

informatieplicht:
abeleid (2011/43520)
erslag 2010 Gemeenschappelijke regeling Cocensus (2011/68860)
nverlichting bij houden van hinderlijke of schadelijke dieren:
ingsplicht voor bijen (2010/299151)
d.d. 12 april 2011 van Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke

heid (reeds in uw bezit/15 april verzonden)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B7BA4655-D261-4413-AB81-46EFD01FE148
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=88BA7F0D-8D35-4471-9781-272DAA79A1B8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EBD5BC19-A4E1-4834-A0DF-29E1174CA05F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=223FF1CB-D277-4E91-BC42-664757474785
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=36867AE0-A801-4E5D-9924-5112BFE6F875
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=54280E40-BAE1-4A06-856C-C649232E38ED
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=06D99446-43AA-4891-9501-B5A54D82C672
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=26A85E30-C98F-4B2E-BA8A-04E135334FF8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=26A85E30-C98F-4B2E-BA8A-04E135334FF8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=63DE5CE0-6132-46CA-9737-9EB94D7055A8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=63DE5CE0-6132-46CA-9737-9EB94D7055A8
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- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van B&W:
- Brief van wethouder Van der Hoek van 6 april 2011 inzake beantwoording

vraag van de heer Vrugt over privacy toekomstige zelfbedieningsbalies in
de Publiekshal (per e-mail toegezonden 13 april 2011)

- Brief B&W d.d. 21 april 2011 ‘Inbreng vergaderingen Bestuur,
Samenleving en Ontwikkeling over het spoor bezuinigingen op subsidies

- Voorgestelde planningswijzigingen BBP:
- nr 420 (uitvoering taakstelling VRK), april 2011 wordt doorgeschoven naar

juni 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=09F96812-EB4B-4B87-97EF-71763D201167
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=09F96812-EB4B-4B87-97EF-71763D201167
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=09F96812-EB4B-4B87-97EF-71763D201167
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D711AF74-B07C-44AB-BE93-39E0076B8504
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D711AF74-B07C-44AB-BE93-39E0076B8504
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

