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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  
6 maart  2014 om 17:00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te 
vragen bij de receptie). 

 

 
  

Agenda 
+ 17.00 uur  1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 
 2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande 

onderwerpen) 

  3.  Vaststellen van de agenda 

  4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 20 februari 2014 

  5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

   Ter advisering aan de raad 
+ 17.10  uur 

Programmanr. 10 

Financiën/algemene 

dekkingsmiddelen 

 6.  Garantieverlening Spaarnelanden wegens lening investeringen Duurzaam 

Afvalbeheer 

(2014/21455)                                                                                     <CM > 

 
  - Achtergrondinformatie:  

  Bussinesscase duurzaam afvalbeheer (2014/31014)  

 

+  17.30 uur 

Programmanr. 

01. Burger en bestuur 

 7.  Wijzigingen  in Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, 

wethouders, commissieleden en fracties t.a.v. vergoeding aanschaf 

computer 

(2014/74712)  

Gemeente Haarlem, Griffie 

Griffie 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem    

 
Aan de leden van de Commissie bestuur 

en de leden van het college van BenW 

Datum 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail 

Onderwerp 

26 februari 2014 

2014/78480 
C. van Esveld 
023-5113569 

griffiebureau@haarlem.nl 

Agenda openbare vergadering van donderdag 6 maart 2014 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen 

voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de 

vergadering hiermee niet wordt belast. 
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   Overige punten ter bespreking 
 

+  17.50 uur 

Programmanr. 

01. Burger en bestuur 

 8.  Verder in gesprek Haarlemse stijl van communiceren  

(o.v.v. de commissie agenderen als bespreekpunt i.p.v. ter kennisname) 

(2013/540511)                                                                                 <JvdH > 

 

   PAUZE 18.20 – 18.50 uur 

 
+  18.50 uur 

Programmanr. 

01. Burger en bestuur 

 9.  Evaluatie participatiebeleid 

(2014/37392)                                                                                     < EC > 

 

+  19.15 uur 
 10.  Brief van college d.d. 21 februari inzake Ontwikkeling begrotingskader 

2014-2018 (op verzoek van commissie geagendeerd) 

(2014/71688) 

 

 
+ 19.35 uur  11.  Rondvraag 

  12.  Agenda komende commissievergadering(en) 
+  19.45 uur  13.  Sluiting 

 

 

   Ter kennisname meegezonden stukken 
  * Actieve informatieplicht 

   Decembercirculaire 2013 Gemeentefonds  (2014/38464) 

 

 
 * Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  

BenW 

 

  
 

 
 

brief van wethouder Cassee d.d. 20 februari 20114 inzake tussenbericht 

kostendekkend maken (bouw) leges (2014/71290)  

BBP 1192 inzake Communicatieplan/-mix (2013/535694) afgedaan 

middels Verder in gesprek: Haarlemse stijl van communiceren 

(2013/540511) 

 

 

 

Met vriendelijke groet,   

 

Marianne Blaauboer  

Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur 
 


