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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
9 juni 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 16 juni 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

30 mei 2011
Agenda openbare vergadering van 9 juni 2011
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.10 uur

± 17.10 – 17.45 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. 28 april 2011 (reeds in uw

bezit) en 19 mei 2011
. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er advisering aan de raad:
. Integraal veiligheids- en Handhavingsbeleid

Advies wordt gevraagd over:
Kennis te nemen van de evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid en Integraal
Handhavingsbeleid, de visie zoals verwoord in de nota Integraal Veiligheid en
Handhavingsbeleid 2012-2016 vast te stellen, De prioriteiten zoals verwoord in
de nota Integraal Veiligheid en Handhavingsbeleid 2012-2016 vast te stellen,
zijnde, Kennis te nemen van de geschetste financiële scenario’s ten aanzien van
de gestelde prioriteiten, te kiezen voor ‘minimumscenario’ á €787.000. De
dekking hiervoor is in de kadernota 2012 opgenomen
(2011/ 99146) <BS>

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E2773BC8-63CA-4FFB-8CA8-000FE90EDF0E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9D5B71EF-CB5D-45F0-8997-D53E86A99758
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7. Menukaarten en begroting VRK

- Menukaarten VRK (reeds in uw bezit)
Advies wordt gevraagd over het collegevoorstel in te stemmen met:
1. in 2012 een ombuiging in te vullen van € 2,9 miljoen door een wijziging van
taken.
2. dit bedrag in te vullen door het uitvoeren in 2012 van alle ‘groene’ menukaarten,
waarbij € 0,2 miljoen wordt opgebracht uit de bedragen die in de menukaarten en
matrix p.m. zijn geraamd.
3. een ombuiging in 2013 en 2014 uit te voeren van ieder jaar € 600.000
structureel.
4. deze bedragen in te vullen door het uitvoeren van de ‘groene’ menukaarten en
daarbij gebruik te maken van het financiële effect over 2013 en 2014 van deze
menukaarten.
(2011/76799) <BS>

- Begroting VRK 2012 (reeds in uw bezit)
Advies wordt gevraagd over het instemmen met de ontwerp-begroting 2012 van de
Veiligheidsregio Kennemerland
N.B reeds besproken in vergadering 19 mei. Behandeling nu afmaken ivm
samenhang met menukaarten.
(2011/92522) <BS>

8. Uitstapprogramma prostitutie
Advies wordt gevraagd over het niet voortzetten van een uitstapprogramma
prostitutie in de gemeente Haarlem vanaf 1 juli 2011, ondanks de positieve in
de bijlage opgenomen resultaten, wegens gebrek aan financiële dekking
daarvoor.
(2011/96118) <BS>
Zie ook bijgevoegde brief van burgemeester Schneiders van 10 mei 2011 en
Brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 27 april 2011 inzake
inbedding uitstapprogramma’s prostituees in regulier gemeentelijk beleid

9. Rondvraag
10. Agenda komende commissievergadering
11. Sluiting

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

 geen

± 19.45-19.50 uur

± 19.30-19.45 uur

± 17.45-19.30 uur

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=45691CA2-1B40-491A-836F-8B09D504CD43
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C71583C7-ED3A-4279-B58A-79D12F1C278F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C71583C7-ED3A-4279-B58A-79D12F1C278F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C71583C7-ED3A-4279-B58A-79D12F1C278F


3

- Ingekomen stukken:
 Reactie beroepspersoneel Brandweer Haarlem over de bezuinigingen en

menukaart d.d. 27 mei 2011.
- Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van B&W:

 Brief van wethouder Nieuwenburg van 23 mei 2011 inzake notitie over
effecten onderhandelaarsakkoord (per e-mail toegezonden 24 mei)

 Brief van burgemeester Schneiders d.d. 24 mei 2011 G32 gemeenten inzake
wegvallen Montfransgelden

- 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. 023-5114770. 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=C43357B6-A6E6-4EBD-8BAD-65E4497509D5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C43357B6-A6E6-4EBD-8BAD-65E4497509D5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=39C45B5E-D95D-4C8D-98CA-6DBF80CE5505
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=39C45B5E-D95D-4C8D-98CA-6DBF80CE5505
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=08525380-10C3-49F5-A054-FFE00B67771B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=08525380-10C3-49F5-A054-FFE00B67771B
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

