
  

De commissie Bestuur heeft de volgende programmalijnen onder zich:  
Programma 1 : Bestuur en Algemeen Beleid, Programma 2 : Veilige Samenleving en 
Programma 11 :  Organisatie en Financiën  
Genoemde agendatijden zijn indicatief. 

 

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 30 
mei 2013 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te 
vragen bij de receptie). 
 
 
 
 

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

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 
3. Conceptverslag van de commissie Bestuur van 16 mei  
4. Vaststellen agenda  
 
Ter advisering aan de raad: 
 
5. Jaarrekening en jaarverslag gemeente Haarlem 

Advies wordt gevraagd over het vaststellen van de jaarrekening en het 
jaarverslag.  
In aanwezigheid van de accountant, de heer Richard Goldstein 
en de voorzitter van de RKC, de heer Evert de Iongh. 
(2013/ 86385)        <CM> 
 
-  Rapport van bevindingen 2012 PWC  “ Verandering biedt kansen”   
   (stukken reeds in uw bezit)  
- Reactie van het college op Rapport van bevindingen 2012 PWC  
  (stukken reeds in uw bezit) (2013/160569)      

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 

 

24 mei 2013 
Gewijzigde Agenda openbare vergadering van donderdag 30 mei 2013 
Carla van Esveld  
(023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

 17.00 – 17.05 uur 

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. Verzoek om rondvragen uiterlijk 
woensdag te mailen naar het griffiebureau zodat de antwoorden voorbereid 
kunnen worden door de wethouder. 

Indicatieve tijden 

 17.05 - 18.10 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=001EA49C-78F4-471F-999B-795879F58AB6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=77EBDB5A-6E8E-480C-8F6A-22A1AD4AAABA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F5D39CA3-0B44-4A30-AE85-48DD368FF1AC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BFF3A377-F06F-4D4B-96DC-B54CC914E89F


 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 

- “Bewaakt de dijken!” Verslag van het onderzoek van de RKC naar de 
Jaarstukken 2012  (2013/147784); 

- Preadvies B en W op advies RKC (is op 28 mei beschikbaar)  
 

6. Ontwerp Jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland 
(2013/150997) 
Advies wordt gevraagd over de  volgende besluitpunten: 
1. In te stemmen met de ontwerp-jaarverslag 2012 

waarbij volgende opmerkingen: 
-procedures rondom inkoop en aanbestedingen dienen uiterlijk ultimo 2013  
 dusdanig ingericht te zijn dat voldaan kan worden aan Europese  
 regelgeving: 
-een verbeterpunt in het jaarverslag is om per programma zichtbaar te  
 maken of afwijkingen structurreel of incidenteel zijn. 

2. In te stemmen met de bestemming van het resultaat 2012 
 
Bijlage 1: aanbiedingsbrief VRK 
Bijlage 2: jaarverslag VRK 2012 (incl. accountantsrapportage) 
 (Deze bijlagen zijn digitaal gelinkt aan de agenda) 
 

 
 
 
 
 
Overige punten ter bespreking 
 
7. Jaarplan 2013 Haarlem Presteert Beter 

Advies wordt gevraagd over het vaststellen van het jaarplan 2013 
 (2013/165858)        <CM> 
 

8. Externe  inhuur: analyse 2012 en maatregelen 2013  
Geagendeerd op verzoek van de commissie d.d. 18 april 2013/ 
(2013/64200)       <CM> 

 
9. Agenda komende commissievergadering  
10. Sluiting  
 
Ter kennisname meegezonden stukken (voorstellen voor bespreking in 
commissies dienen goed te worden gemotiveerd): 
- Actieve informatieplicht: 

 Aanvaarding schenking beeld raadszaal (2013/164058) 
-    Ingekomen stukken: 

 Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van  B&W: - 

± 19.00 – 19.30 uur 

± 18.30 – 19.00 uur  
          Pauze   

± 19.30 – 19.50 uur 

± 19.50 – 20.00 uur 

 17.10 - 18.30 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4448BDC0-B01C-463A-9373-07AF4BB4D8C2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4448BDC0-B01C-463A-9373-07AF4BB4D8C2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=AD220954-E5EA-4187-8220-A928B2B39D05
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=91E35EFE-27EF-4B1E-8D83-A7A6B9CABDEC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D8C7CA60-8CF4-4008-970D-267BC50181A9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F15E1485-E238-41B3-B1B7-29F27B589683
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 Voorgestelde planningswijzigingen BBP:   
- BBP 1118   Actieprogramma minder regels, meer service 2014  van  
   april 2013 naar maart 2014 (Evaluatie  kan pas in het 1e kwartaal 2014) 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Ben Nijman 
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 tot 17.00 uur. Ook kunt u de stukken 
raadplegen via www.haarlem.nl/bis. 
Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn live en ook achteraf te beluisteren op 
www.haarlem.nl/raadonline. De geluidsbestanden komen de dag ná de vergadering beschikbaar. U 
kunt de raadsvergadering ook volgen via radio Haarlem 105 (89.0 kabel, UPC digitaal 31).  
Op www.haarlem.nl/vergaderschema vindt u de vergaderdata van de raad en de commissies.  
U kunt de raad ook volgen op Twitter: @haarlemraad en #raad023. 
Ook vindt u wekelijks op www.haarlem.nl/raadendaad de mening van twee raadsleden over een 
onderwerp van één van de commissies. U kunt daarop reageren. 

http://www.haarlem.nl/bis
http://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderwerpen-raadscommissies-op-16-september-parkeerregulering-badmintonpad-kabelgelden/raadonline/
http://www.haarlem.nl/vergaderschema
http://www.haarlem.nl/raadendaad
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