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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 29
september 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 6 oktober 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

20 september 2011
Agenda openbare vergadering van 29 september
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.15 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.
7 juli,
14 juli,
21 juli,
8 september en
15 september 2011

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C7E5655D-92E1-4647-AED8-21E3767F7668
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F43AEF7A-0E9F-4F74-9516-562C617EFAA6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=182D6B31-09C1-4114-9FAB-A70BB1066DD4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5C257990-2719-4A74-947C-3B5D7559BBB1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5C257990-2719-4A74-947C-3B5D7559BBB1


Ter advisering aan de raad:

6. a. Ontwerp-begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Cocensus
Advies wordt gevraagd over:

- In te stemmen met de ontwerp-begroting 2012 van de GR Cocensus.

± 17.15 – 17.50 uur
Programmanr.
- In te stemmen met de bijdrage aan de GR Cocensus van € 2.361.300. voor
2012.

- De GR Cocensus te verzoeken in de begroting 2013 e.v. een risicoprofiel op
te nemen aan de hand waarvan het benodigde weerstandvermogen kan
worden bepaald en dit weerstandsvermogen op te bouwen.

b. Toetreding gemeenten Oostzaan en Wormerland tot Gemeenschappelijke
regeling Cocensus
Advies wordt gevraagd over het geven van toestemming aan het college om
de formele consequenties van de toetreding van de gemeenten Oostzaan en
Wormerland tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus per 1-1-2012 af
te handelen.
(2011/251515) <PH>

7. Ontschotting fractiebudgetten c.a
Advies wordt gevraagd over het voorstel:

- De fractiebudgetten voor fractieondersteuning en -scholing samen te
voegen;

- Fracties vrij te laten in de percentages die aan verschillende kostensoorten
worden uitgegegeven;

- het mogelijk te maken dat uit het fractiebudget kunnen worden vergoed
de kosten van reis en verblijf in het kader van door het gemeentebestuur
aangegane stedenbanden. <Presidium>

(2011/357405)

Overige punten ter bespreking

7. Uitvoeringsregeling financiering bewonersondersteuning via wijkraden
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(2011/150835) <EC>

18.00 – 18.30 uur
Pauze
± 18.30 – 18.50 uur
Programmanr.
± 17.50 – 18.00 uur
Programmanr.
8. Plan van aanpak, Onderzoek naar de Concernhuisvesting Zijlpoort
(2011/240419) <RKC>
± 18.50 – 19.15 uur

Programmanr.
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http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D9B65C88-7E76-40A4-A7E1-AACA502E9C07
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=489669A4-FE24-4F66-A7C5-ACE055B10A63
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=489669A4-FE24-4F66-A7C5-ACE055B10A63
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=750BA557-87C1-45C8-ADA5-77CC38E64AD4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E83EC435-6654-4186-8DA8-08848900746E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C9915988-0AD1-49F5-B981-DBEF39045A06


19.40 uur – 19.50
uur.

19.15 – 19.30 uur
Programmanr.
9. Jaarverslag commissie BBS
Bespreking vindt plaats op verzoek van B&W
(2011/51275) <BS>

10. Verlenen gemeentegarantie aan Spaarnelanden NV
Geagendeerd op verzoek van de commissie.
(2011/172719) <PH>
± 19.30 uur – 19.40
Programmanr.
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11. Rondvraag
12. Agenda komende commissievergadering
13. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
Actieve informatieplicht:
- Brief B&W d.d. 6 september inzake Beantwoording burgerinitiatief, vragen en

visies van belanghebbenden t.a.v. de unilocatie (inhoudelijk deel
haalbaarheidsonderzoek Ged. Oude Gracht 138) (2011/221126)

- Convenant RUD (2011/236885)
Ingekomen stukken:
- Brief B&W d.d. 11 juli 2011 inzake Kennisgeving besluit bezuiniging subsidies
(2011/17662)
Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van B&W:
- Antwoord wethouder Heiliegers d.d. 28 augustus 2011 inzake Motie

Kredietverlening door raad (Actiepunt 659 hiermee afgedaan)
- Antwoord wethouder Heiliegers d.d. 5 september 2011 inzake Verbonden Partijen

(Actiepunt 416 hiermee afgedaan)
- Antwoord burgemeester Schneiders inzake Motie Opsporingsexcessen Sterk

Veroordeeld d.d. 5 september 2011 (Actiepunt 742 hiermee afgedaan)
Voorgestelde planningswijzigingen BBP:
-

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=163B4D0F-2FA9-4D22-B11D-68C0CE6C117C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=189F041F-CEB6-46D3-95E3-28BC75619BC4
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http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0537B570-BFE1-4CAB-9AAC-51EA6C5D6101
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http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CB7B0FC2-F407-49F1-A185-8D9DAAA5E70D

