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

 

De in het vergaderschema vermelde vergadering van 6 maart  gaat wel door. 

 
  

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 30 januari 2014 

  5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

   Ter advisering aan de raad 

+ 17.15 uur 

Programmanr. 10 
 6.  Vrijgeven middelen meubilair tweede fase Zijlpoort  

(2014/28062)                                                                                    < CM > 

 

+  17.35 uur 

Programmanr.  1.  
 7.  Voorlopige Termijnagenda 2014 

(2014/28447)                                                                               < College> 
    

 

 

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 

11 februari 2014 

2014/57700 
C. van Esveld 
023-5113569 

griffiebureau@haarlem.nl 

Agenda openbare vergadering van donderdag 20 februari 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. 

 



 

 

 

 

 

 

/ Agenda vergadering cie Ontwikkeling d.d. 20/2/2014 
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    Overige punten ter bespreking 
+  17.45 uur  

 
 8.  Werkplan gemeenteraad Haarlem en griffie 2014 

(2014/48432)  

 
+ 18.00 – 18.30 uur   Pauze 

 
18.30 uur  9.  Risicomanagement 

Programmanr. 

10.  

  Reactie van het college op het onderzoeksrapport van de 

Rekenkamercommissie naar risicomanagement. 

(2014/23129)  

 

  Brief RKC en rapport d.d. 1 november 2013 inzake risicomanagement 

van gemeente Haarlem 

(2014/13414)  

 
19.10 uur  10.  Rondvraag 

  11.  Agenda komende commissievergadering(en) 
19.20 uur  12.  Sluiting 

 

 

    Ter kennisname meegezonden stukken 

 

   * Actieve informatieplicht 
   Voortgang Europastrategie 2014-2020 (2013/407669)  

 

  * Lijst van ingekomen stukken 

 
  Cie Bestuur: doorgezonden email inzake vrijwilligers brandweer post oost 

(2014/39990)  

 

  * Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van College van BenW 
   Sluikreclame (2013/536246) (BBP 1202 hiermee afgedaan) 

 
  Cie Best & cie Beh: Brf weth. JvdH inz Reactie op vragen verbeteringen 

digitaal meldpunt bij nieuwe gemeente website (2014/37137)  
   Dienstverleningsvisie (2013/535600)  (BBP 1113 hiermee afgedaan) 

 

Met vriendelijke groet,   

 

Marianne Blaauboer  

Raadsgriffie, raadscommissie Bestuur 

 

 
Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn live en ook achteraf te beluisteren op 

www.haarlem.nl/raadonline. De geluidsbestanden komen de dag ná de vergadering beschikbaar.  


