
D
P
P

G

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 8
december 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 15 december gaat wel
door maar misschien met later aanvangstijdstip.
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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 november 2011
Agenda openbare vergadering van 8 december 2011
Carla van Esveld
(023) 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 17.00 – 17.10 uur

± 17.10 – 17.50 uur
Programmanr. 10
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. 17 en 24 november jl.

. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er advisering aan de raad:

. 3e Financiële bijstelling 2011
Advies wordt gevraagd over de volgende besluitpunten:
1. de 3e financiële bijstelling 2011 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen

vast te stellen.
2. in te stemmen met de 5e wijziging van de begroting 2011, waarin de

financiële consequenties van deze 3e financiële bijstelling 2011 zijn
verwerkt.

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=555B64F6-4C7D-451D-8715-152160D3565A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=71BF6573-5147-456C-9459-0E063A8D00A7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=465F817D-55C4-405C-A71A-D7FFB886589B


3. in te stemmen met de 1e wijziging van de begroting 2012, waarin de
wijzigingen van in 2011 genomen raadsbesluiten, die structureel
doorwerken (bestuursrapportage 2011-2 en deze bijstelling) zijn verwerkt.

4. een bestemmingsreserve nieuw beleid in te stellen en in 2011 € 215.00 aan
deze reserve te doteren ter uitvoering van motie 71 Besteding Budget Nieuw
Beleid.

5. een bestemmingsreserve ISV in te stellen en jaarlijks de decentralisatie
uitkering ISV in deze reserve te storten.

(2011/434654) <PH>

7. Technische aanpassingen Financiële Beheersverordening gemeente Haarlem
Advies wordt gevraagd over de vaststelling van de aangepaste Financiële
Beheersverordening (artikel 212 Gemeentewet)

P

± 17.50 – 18.05 uur
(2012/439489) <PH>

8. Haarlemse belastingvoorstellen 2012
(2011/425216) <PH>

Advies wordt gevraagd over vaststelling van de de navolgende:

A. Verordening afvalstoffenheffing 2012;
B. Verordening begraafrechten 2012;
C. Verordening havengelden 2012;
D. Verordening hondenbelasting 2012;
E. Verordening leges 2012;
F. Verordening marktgelden 2012;
G. Verordening onroerende zaakbelastingen 2012;

Programmanr. 10

Pauze
18.05 – 18.35 uur
± 18.35 – 18.50 uur

H. Verordening parkeerbelasting 2012
I. Verordening precariobelasting 2012;
J. Verordening reclamebelasting 2012;
K. Verordening rioolheffing 2012;
L. Verordening roerende woon-en bedrijfsruimtebelasting 2012;
M. Verordening toeristenbelasting 2012;
N. Besluit kwijtscheldingsregels 2012;
O. Wijziging van de begroting 2012

De verordeningen liggen ter inzage bij de Griffie.

Overige punten ter bespreking

9. Wat stemt mijn Raad. <Presidium>

rogrammanr. 10
± 18.50 – 19.10 uur
2

Programmanr. 2

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2C92F0AC-BC1C-4A19-B6B5-43641C2DB5E8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2C92F0AC-BC1C-4A19-B6B5-43641C2DB5E8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2C92F0AC-BC1C-4A19-B6B5-43641C2DB5E8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4D99E75D-13CA-486F-BF1C-4AE2F3A90ECF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B212C728-1976-4816-A224-2CDF01776D02
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C23FE239-C60D-4378-9268-CE69855C2F70
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=322F623D-375F-4CD8-8A9E-AF2497861B49
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A6BBACC0-2D92-4731-A97E-6290E258820D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D860AB33-2596-4456-8479-9DEEDBF7FC60
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=42F5CB23-5D71-4668-80E0-9C5137756637
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E1F6474C-E0A9-413C-82B2-FCCD183B5965
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B5C8FFA2-BBBD-4469-AE79-D72D5407A58A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B5C8FFA2-BBBD-4469-AE79-D72D5407A58A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=804FA483-8093-45F6-A9B6-43A8E77ABC8D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B865FF43-2926-424C-9A38-458D27E83C50
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E4DA7684-70DF-4E49-BE3B-B517F512AD6D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A18AD88D-FE36-41F9-B15B-18B69FDA267E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=75A51409-124D-4209-BD10-C1EB9A0C90C4


10. Brief burgemeester Schneiders inzake Maatregelen jaarwisseling 2011/2012
<BS>, (2011/462845)

±

Programmanr. 2

± 19.10 – 19.30 uur
3

11. Vaststelling subsidie 2010 Stichting Stedenband Haarlem-Mutare
(2011/172905) (reeds in uw bezit cie. 17 november 2011) <BS>

12. Rondvraag
13. Agenda komende commissievergadering
14. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in
commissies dienen goed te worden gemotiveerd):
- Actieve informatieplicht:
Verblijfsontzeggingen (2011/386769)

- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van B&W:
Antwoord van wethouder Cassee inzake Jur. Status besluit

Bewonersondersteuning (BBP nr. 0789 hiermee afgedaan)
Antwoord van wethouder Van der Hoek inzake Digitale Dienstverlening

(BBP nr. 411 hiermee afgedaan)
Brief wethouder Heiliegers inz beantwoording vragen cie Bestuur 24

november aanbesteding accountant (2011/462828)
Mail 24-11-2011 Sjaak Vrugt, aangaande bedrijfsvoering, sluit aan bij

agendapunt Aanstelling accountant commissie Bestuur 24-11-2011.

- Voorgestelde planningswijzigingen BBP:
-
Met vriendelijke groet,

Ingrid van Tienhoven
Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur

NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:
De stukken liggen 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.

19.40 – 19.50 uur

± 19.30 – 19.40 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=75A51409-124D-4209-BD10-C1EB9A0C90C4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=634E3953-C244-4491-9BB2-D56A4306503B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B6777C06-4294-489A-8C2F-76990EE4BFE9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B6777C06-4294-489A-8C2F-76990EE4BFE9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=442DD98F-42B6-4CF4-9059-F71946CFC266
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=442DD98F-42B6-4CF4-9059-F71946CFC266
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=442DD98F-42B6-4CF4-9059-F71946CFC266
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=19A96792-A615-4F48-BAF5-6F738A0C039B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=19A96792-A615-4F48-BAF5-6F738A0C039B
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

