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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 19
mei 2011 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te
vragen bij de receptie).
NB
- Leden commissie Bestuur worden uitgenodigd in:
Cie. Samenleving i.v.m. Algemene Subsidie Verordening
Cie. Ontwikkeling i.v.m. Ontwikkeling Brinkmann

- De in het vergaderschema 2011 vermelde vergadering van 26 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

12 mei 2011
Agenda openbare vergadering van 19 mei a.s.
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.05 uur

Programmanr.2
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor
de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
genda

. Opening en mededelingen voorzitter

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

. Vaststellen agenda

er advisering aan de raad:

. Jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland, bestaande uit:
- jaarverslag en jaarrekening 2010

vergadering hiermee niet wordt belast.
± 17.05 - 17.40 uur
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 de ontwerp-jaarrekening
2010 van de Veiligheidsregio Kennemerland
(2011/92466)

- productbegroting 2012

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1D99BB6D-B9DC-4311-B336-0DFDFAFE9DD7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8A4F6703-FACC-4B0E-A7B1-6E2C7ED54538


± 17.40-18.30 uur

± 19.00-19.45 uur
uur

± 19.45-19.50 uur
uur
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Advies wordt gevraagd over het instemmen met de ontwerp-begroting 2012
van de Veiligheidsregio Kennemerland
(2011/92522)

- bestuurlijke verantwoording financiële problemen.(achtergrondinformatie)

N.B : De menukaarten VRK worden geagendeerd in de commissie van 9 juni
a.s. Burgemeester Schneiders heeft laten weten dat behandeling in de
commissie van 9 juni en de raad van 23 juni tijdig genoeg is om de

Haarlemse reactie mee te nemen in de VRK-besluitvorming.

5. Jaarstukken 2010 gemeente Haarlem, bestaande uit:
raadsstuk vaststelling jaarverslag 2010 (bijgevoegd).

Advies wordt gevraagd over:
1. het vaststellen van het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) 2010,
2. het instemmen met het in bijlage 5.7 van het jaarverslag opgenomen

overzicht Single information/single audit (SiSa) en de toelichting
daarop,

3. het SiSa-overzicht na vaststelling van het jaarverslag door de raad aan
te bieden aan de staatssecretaris van BZK

4. Op basis van eerder afgesproken werkwijze vindt besluitvorming over
punt 4 (bestemming rekeningsresultaat) plaats bij de kadernota

(2011/77897)
jaarverslag 2010, inclusief de jaarrekening 2010 (reeds in uw bezit)
het accountantsrapport van Ernst&Young bij de jaarrekening 2010

(reeds in uw bezit)
reactie van B&W op het accountantsrapport (reeds in uw bezit)
rapport Rekenkamercommissie over de jaarstukken 2010
reactie van B&W op rapport RKC

Overige punten ter bespreking
6. Risico’s gemeentelijke huisvesting

In verband met positie gemeente en andere betrokken partijen stellen B&W
voor deze bespreking in beslotenheid te doen plaatsvinden (geen stukken).

7. Concept-verslag van de commissie Bestuur d.d. 28 april 2011
8. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden
9. Rondvraag
10. Agenda komende commissievergadering
11. Sluiting

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

PAUZE 18.30 – 19.00 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CE190B4A-B365-4559-94F0-A3407286B995
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=70DB9278-FAE7-4ED0-8DAD-B3320F0C9F0C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4CB06305-ECAF-4C75-8E2D-F8D0DC98B112
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6B5A133D-E23C-4BF1-8247-991A80358B5C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A48AF636-171C-45A1-B3CE-2C095F9DA962
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AB12A450-5C7B-4945-A9DF-D74CE1510BFB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E2773BC8-63CA-4FFB-8CA8-000FE90EDF0E
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- Actieve informatieplicht:
Aansluiting Haarlemse woningcorporaties (Ymere, Elan Wonen en Pré

Wonen) op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA)(2011/58215)

Aanvaarding schenking Elisabeth van Thüringenfonds (2011/76855)
Richtlijnenbrief begroting 2012-2016 (2011/75121)

- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten door het College van B&W: geen

- Voorgestelde planningswijzigingen BBP:
- BBP nr. 0420, uitvoering taakstelling Veiligheidsregio Kennemerland:

voorstel juni 2011, besluitvorming bij de kadernota)

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. 023-5114770. 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=5C78DF9B-603F-41A1-B8C7-43132D3B5805
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FAD44AFA-ADAD-4A89-BC74-75E79FB7CC84
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FA97924A-F033-4B8C-BC46-A5A4B934D3B9
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

