
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 27
oktober 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 17 november 2011
gaat wel door.

Agenda
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Spreektijd voor belangstellenden

(over niet op de agenda staande onderwerpen)
3. Vaststellen agenda
4. Concept-verslagen van de commissie Bestuur d.d.

29 september en 6 oktober 2011
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

Overige punten ter bespreking
6. Rapportage Dichtbij op Afstand van de RKC (2011/115325)

(rapport reeds in uw bezit)

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 oktober 2011
Agenda openbare vergadering van 27 oktober 2011
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.10 uur

vergadering hiermee niet wordt belast.
± 17.10 – 17.40 uur
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Programmanr. 1

Programmanr. 10
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor
de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
Bespreking vindt plaats op verzoek van de raad.
(2011/) <RKC>

. Brief van wethouder Heiliegers van 6 oktober inzake leningenportefeuille
± 17.40 – 17.50 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.

(per e-mail en uitgereikt 6 oktober)
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie.

(2011/388052) <PH>

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2105FAC3-3A2F-49E5-9833-75B436003197
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F96C9B10-25C6-41D5-A94E-803A1370162B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=50142C6C-2E1F-4B0F-8320-FB828CAC998F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8962AE50-4510-422A-B731-0DA1076EF664


Ter advisering aan de raad:

8. Bestuursrapportage 2011-2 (rapport reeds in uw bezit)
Advies wordt gevraagd over:
de bestuursrapportage 2011-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te
stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2011 (door
middel van de 4e begrotingswijziging 2011)
(2011/390596) <college>

9. Aanpak van geconstateerde annexaties gemeentegrond
Advies wordt gevraagd over de vaststelling van het handhavingsbeleid

Pauze: 17.50 – 18.20 uur

programma nr. 1, 2,10
± 18.40 – 18.55 uur
Programmanr. 1
geannexeerde grond,
De kosten voor de aanpak, in 280 dossiers niet te legaliseren geannexeerde
grond, die worden geschat op maximaal € 55.000 eenmalig te dekken uit de
reserve Vastgoed.
(2011/218730) <BS>

Ter bespreking
10. Test camerabewaking bij dynamische afsluiting binnenstad

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (vergadering van 8
± 18..55 – 19.15 uur
± 18.20 – 18..40
september 2011).
(2011/215169) <BS>

11. Participatie- en inspraakplan (PIP) Verzakelijking subsidiesystematiek
(2011/384302) <PH>
Leden van de commissie Samenleving worden uitgenodigd.

Ter informatie meegezonden:
- Brief college d.d. 11 oktober 2011 inzake Voortgang Verzakelijking

subsidiesystematiek (2011/390809)

12. Precarioheffing bij objecten met maatschappelijk of gemeentelijk belang

Programmanr. 2

programma nr. 1
± 19.35 – 19.45
± 19.15 – 19.35
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(2011/266837) <PH>

12. Rondvraag
13. Agenda komende commissievergadering
14. Sluiting

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

- Camerabewaking parkeergarages, fietsenstalling en Publiekshal

± 19.45 – 19.50 uur

programma nr.10

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4017AA15-E3D7-424E-A97E-AEF6EF92D7B5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D3F56F36-FB61-4273-AD88-85ED4D906582
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C9CF09E8-4E07-4F93-B3E5-3D6917D4342F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F3E2E978-559C-43BB-82C4-73725D04958D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=43B81612-F141-4445-807B-91245650170A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=43B81612-F141-4445-807B-91245650170A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B99F0455-0160-4CFF-AC5E-8BE0844735C3
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(2011/241792)

- Ingekomen stukken:
- Brief wethouder Heiliegers d.d. 28 september 2011 inzake DigiNotar
(2011/372523) (per mail verzonden 28-09)
- Brief van burgemeester Schneiders van 4 oktober inzake aanvullende

informatie “Test camerabewaking bij dynamische afsluiting binnenstad
(locatie Riviervismarkt)” (per e-mail en uitgereikt 6 oktober)

- Memo Inzet Handhaving d.d. 5 oktober 2011.
- Brief wethouder Heiliegers d.d. 13 oktober 2011 inzake strategisch

budgetteren.(2011 399618)

- 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=747FE769-E6A4-4956-A50B-C84E50DB8B6A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F0F8B10B-1481-4BAA-BBE4-A4FA4FE33398
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F0F8B10B-1481-4BAA-BBE4-A4FA4FE33398
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0B3149DF-C7D9-4D2E-B02F-39AE8CCA8283
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4B87FF70-3487-482D-969F-2AB47481CCAB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4B87FF70-3487-482D-969F-2AB47481CCAB
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

