
  

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  
 13 juni 2013 om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te 
vragen bij de receptie). 
 De in het vergaderschema 2013 vermelde vergadering van  20 juni 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-verslag van de commissie Bestuur d.d. 23 mei en  

30 mei 2013 
5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden  
 
Ter advisering aan de raad: 
6. Uitbreiding Gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Advies wordt gevraagd over: 
Om aan het college toestemming te verlenen, op grond van artikel 1, tweede en 
derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tot het wijzigen van de 
Gemeenschappelijke regeling Cocensus. 
(2013/159986)       <CM> 

 

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 

 

4 juni 2013 
Agenda openbare vergadering van commissie Bestuur 
Carla van Esveld  
(023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 17.00 – 17.10 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. 

± 17.10 – 17.30 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=5104D16D-4EFC-407C-AAEC-060CA964699D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9B4E5D52-7F2D-48F2-84AC-91F2A6FDB5CE
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F3639D25-9B5D-4BCE-8C24-29AB052BFD94
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7. Bestuursrapportage 2013-1 
Advies wordt gevraagd over de bestuursrapportage 2013; 
- de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-

technisch te verwerken in de begroting 2013 (door middel van de 3e 
begrotingswijziging 2013: 

-  de reserve ISV op te heffen en de middelen te storten in de nieuw te vormen 
reserve Wonen, Milieu en Leefomgeving, volgens de verdeling opgenomen in 
paragraaf 2.8 van de bestuursrapportage 2013-1; 

- en de garantietoeslag eenoudergezinnen uit de bijzondere bijstand af te 
schaffen met ingang van 1 juli 2013. 

Specifiek voor uw commissie aandacht voor de programma’s  2 en  10 
(2013/158337)                  <B&W> 
 

 
 
Overige punten ter bespreking 
8. Actiepartij d.d. 16 april 2013 inzake mediation en pre-mediation bij 

bezwaarprocedures (2013/68748)     <BS> 
 

9. Brief van de burgemeester van 12 maart 2013 inzake de WOB 
Bespreking vindt plaats op verzoek van fractie CDA-commissie van 28 maart. 
(2013/83950)        <BS> 
 

10. Brief burgemeester Schneiders d.d. 22 maart 2013 inzake keurmerk coffeeshops 
en aanpassing sanctiebeleid + rapport.  
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie van 4 april 2013. 
(2013/112333)      <BS> 
 

11. Ontwikkeling functie Onderzoek en Statistiek 
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college. 
 (2013/94533)       <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: 

 Zelfstandige verhuurbaarheid bouwdelen Zijlpoort (2013/167637) 
 Aanvaarding schenking beeld raadzaal (2013/164058) 

-   Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  B&W: - 
-   Voorgestelde planningswijzigingen BBP: -  
-   Ingekomen stukken:  
     - Brief Raadsgriffie d.d. 3 juni 2013 inzake Invulling controlerende taak van de 
        gemeenteraad en rapportage  Dualisme & Controle 2.0 ( 2013/234307) 

19.40 – 19.50 uur 

17.30- 18.00 uur 

18.45-19.00 uur 

19.00-19-25 uur 

PAUZE 
18.00-18.30 uur 

19.25-19-40  uur 

18.30-18.45 uur 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3DDFBB58-A66F-4DBD-A275-344031C4E67A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C79D0322-99FD-4D1D-8121-9E1934C4FB99
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C79D0322-99FD-4D1D-8121-9E1934C4FB99
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=16A15507-62F8-4DE1-B594-A17DAB764E62
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9BA62A3C-01D5-4761-A673-F1D5A7C42D5E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9BA62A3C-01D5-4761-A673-F1D5A7C42D5E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=03C2AA57-55FE-437B-942B-AE77401487F2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8515AC78-D926-4F92-BD90-C979B1A8AF03
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F15E1485-E238-41B3-B1B7-29F27B589683
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DA6EA56B-A070-4AB4-84A7-712E9EAFAABB
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DA6EA56B-A070-4AB4-84A7-712E9EAFAABB
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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.  
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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