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Motie 53 The Mother of

all Moties: One Ring tot

Rule Them All: De grote

Finale

;; Draagt het college op: Met

een totaal overzicht te komen

welke aangenomen moties,

aangenomen amendementen

en aanbevelingen uit het

verleden nog steeds niet zijn

uitgevoerd en de bijbehorende

verklaring waarom.

Raadsleden kunnen helpen bij

de input. 

Moties Gemeentera

ad

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

BS 06-11-

2014

08-01-

2015

08-01-

2015
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Motie 12 Meer Grip op

gemeenschappelijke 

regelingen

Draagt het college op: Om

uiterlijk in januari 2015 de raad

de uitwerking van het nieuwe

wetsartikel voor

gemeenschappelijke 

regelingen te sturen. Hierin

staan in ieder geval de

consequenties voor de P&C

cyclus vermeld en de manier

van afstemming met de

gemeenten in de regio.

Commissie Bestuur vindt dat

Motie 12 Meer grip op

gemeenschappelijke 

regelingen met de nota

Verbonden partijen in Haarlem

onvoldoende is afgedaan. Bij

de nadere uitwerking van deze

motie worden commissieleden

betrokken (dames Huysse, Van

Loenen, Leitner en de heer

Vrugt). 

Moties Gemeentera

ad

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

JVS 06-11-

2014

29-01-

2015

29-01-

2015
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35126

Aanpak integriteit

ambtelijke organisatie

College wordt verzocht een

structureel 

verbeteringsprogramma op te

stellen inzake integriteit en een

integriteitscore voor de

gemeentelijke organisatie op te

nemen in de begroting.(n.a.v.

motie 22 begroting 2011). BBP

819 

Moties Gemeentera

ad

Financiën/algem

ene 

dekkingsmiddele

n

BS 10-11-

2011

26-03-

2015

In verband met de

afwezigheid van de

gemeentesecretaris 

eind februari en een

nog plaats te vinden

gesprek tussen

gemeentesecretaris en

afvaardiging raad op 5

maart a.s. wordt het

onderwerp 

doorgeschoven voor de

agenda voor de

commissie Bestuur van

26 maart 2015  

Bespreking is

geagendeerd voor 19-

03-2015

19-03-

2015
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21.6 Motie Dure raad is

de raad te duur

Constaterende dat -346 In

zowel bedrijfsleven als

publieke sector dure

belastingadviezen van,

bijvoorbeeld, meer dan

150.000 euro zichzelf zelden

terug betalen Is van mening

Dat er voorzichtig

omgesprongen moet worden

met publieke middelen -346

Dat het geen pas heeft

wanneer publiek gefinancierde

instellingen geld verspillen aan

dure adviezen En besluit

Deze mening te delen met

Paswerk Geen geld te vragen

voor dit advies 

Moties Gemeentera

ad

07. Algemene

dekkingsmiddele

n

18-12-

2014

16-04-

2015

16-04-

2015
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Overzicht 

handhavingsactiviteiten 

brandweer

;; De heer Vrugt (AP) vraagt

n.a.v. de recente brand aan de

Kruisweg of de brandweer het

pand voldoende kende. Hij

vraagt een algemeen inzicht in

de inspectie van de brandweer

op de brandveiligheid van

woningen. Burgemeester

Schneiders zegt dat hij

toevallig vandaag een overzicht 

heeft gezien van de

handhavingsactiviteiten van de

brandweer dat ter kennisname

naar de commissie komt.  

Toezegging

en

Commissie 

bestuur

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

BS 26-03-

2015

13-05-

2015

13-05-

2015

20151

29844

Fractiegelden - restant

gelden 2013 inzetbaar

De griffier geeft schriftelijk

uitsluitsel over al dan niet de

mogelijkheid van het aanwijzen

van een andere bestemming

van het restant bedrag via een

motie.  

Toezegging

en

Commissie 

bestuur

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

26-03-

2015

13-05-

2015

13-05-

2015
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Informatiebeveiligingsbel

eid 2014-2018

Bij de bespreking van de nota

Informatiebeveiligingsbeleid 

2014-2018 zegt wethouder Van

Spijk een brief toe voor

beantwoording van diverse

vragen vanuit de commissie

(o.a. overzicht van plannen

voor 2015).

Toezegging

en

Commissie 

bestuur

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

JVS 19-02-

2015

13-05-

2015

13-05-

2015

20142

62492

Regie organisatie Wethouder Cassee zegt brief

toe over de inrichting van de

organisatie als regie

organisatie (evaluatie en stand

van zaken)

Toezegging

en

Gemeentera

ad

Burger en

bestuur

JVS 26-06-

2014

28-05-

2015

28-05-

2015
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Motie 48 Smart begroting 

geeft grip op bereiken

doelen

Verzoekt het college: -Uiterlijk

bij de komende kadernota de

prestatie-indicatoren te herijken

zodat er voldoende prikkel

vanuit gaat voor verbetering of

behoud van een reeds bereikt

hoog niveau; - de

programmabegroting 2016

doelen en activiteiten meer

SMART te formuleren; -In de

programmabegroting 2016 bij

doelen en activiteiten een

duidelijk onderscheid te maken

tussen ongewijzigd beleid en

nieuw/gewijzigd beleid

(antwoord op de vraag wat

gaan we anders doen ); -In

overleg met de commissie

bestuur en/of de werkgroep

informatiewaarde te bezien of

de financi\'ebn in de begroting

meer specifiek kan worden

weergegeven, in ieder geval

voor de grootste

activiteiten/producten per

beleidsveld en een voorstel

hiervoor bij de volgende

kadernota te presenteren; 

Moties Gemeentera

ad

07. Algemene

dekkingsmiddele

n

JVS 06-11-

2014

18-06-

2015

18-06-

2015
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Motie 52 Inzicht in

overhead sociaal domein

;; Draagt het college op om:

Voor het zomerreces 2015 te

rapporteren over de uitgaven

overhead ten opzichte van de

begrote overhead, specifiek

gerelateerd aan het sociaal

domein; Op dat moment ook

een prognose te geven van de

uitputting aan het einde van

2015. 

Moties Gemeentera

ad

07. Algemene

dekkingsmiddele

n

JVS 06-11-

2014

18-06-

2015

18-06-

2015

20151

00407

Governance Werkpas

Holding BV -

voortgangsrapportages

Wethouder Van Spijk zegt toe

de raad de komende tijd

regelmatig te informeren

middels voortgangsrapportage

waarin vooral zal worden

ingegaan op de ontwikkelingen

rond de risico's (over 3 tot 4

maanden).

Toezegging

en

Commissie 

bestuur

07. Algemene

dekkingsmiddele

n

JVS 05-03-

2015

18-06-

2015

18-06-

2015

20144

43702

Verhogen 

realisatiepercentage 

investeringen

Over het streven het

realisatiepercentage 

investeringen te verhogen

wordt bij het nieuwe IP

gerapporteerd.

Toezegging

en

Gemeentera

ad

07. Algemene

dekkingsmiddele

n

JVS 06-11-

2014

25-06-

2015

25-06-

2015
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Governance Werkpas

Holding BV - invulling

aandeelhouderschap

Wethouder Van Spijk zegt toe -

n.a.v. verzoek van PvdA - op

korte termijn met aanvullende

informatie te komen over

invulling van het

aandeelhouderschap (o.a.

benoemingsbeleid, het

beloningsbeleid, de aanstelling

van de directie).

Toezegging

en

Commissie 

bestuur

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

JVS 05-03-

2015

01-07-

2015

01-07-

2015

20151

29819

Fractievergoedingen -

terugstorten overschot

op rekening courant

;; In de loop van het jaar komt

de griffier met een voorstel

voor het idee van de rekening

courant voor het (tijdelijk)

terugstorten van overschotten

van fractiegelden dat in het

seniorenconvent en het

presidium besproken zal

worden. 

Toezegging

en

Commissie 

bestuur

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

BS 26-03-

2015

16-10-

2015

24-09-

2015

20144

29783

Motie 14 Professionele

lobby voor investeringen

in de stad

Verzoekt het college: In

overleg met omliggende

gemeenten een lobby agenda

op te stellen met inhoud en

strategie van de lobby voor de

komende jaren richting zowel

provincie, Rijk als waar

mogelijk Europa en de raad

hierover binnen een jaar te

informeren, 

Moties Gemeentera

ad

07. Algemene

dekkingsmiddele

n

JVS 06-11-

2014

08-10-

2015

08-10-

2015
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Motie 55 Wie (t) zaait zal

oogsten: gereguleerde

wietteelt voor een

(financieel) solide

Haarlem

Verzoekt het college op relaxte

wijze de mogelijkheden te

onderzoeken om: Als pilot een

gemeentelijke wiettuin in te

richten ; Op kleine schaal

ruimte in te richten in de

stadkweektuinen, waar

particulieren een perceel van

\'e9\'e9n vierkante meter

kunnen huren, voor het telen

van maximaal vijf Cannabis

Indica (Sensemilla) planten; De

revenuen van de beperkte

winst ten bate van de

algemene middelen te laten

komen, en de solvabiliteit in het

bijzonder Of Aan te sluiten bij

de initiatieven in de

Haarlemmermeer , Eindhoven,

Heerlen en Amsterdam  

Moties Gemeentera

ad

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

BS 06-11-

2014

11-12-

2014

Planning wordt

gewijzigd i.o. met

portefeuillehouder op de

staf van 12-2-2015

01-01-

2016
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Motie 56 Van Graszaad

naar Grass scenario

Draagt het college op Te

onderzoeken of in plaats van

gras ook vezel houdende

hennep geplant kan worden op

braakliggende terreinen. En

daarbij de volgende locaties in

ieder geval te overwegen:

Slachthuisterrein Noordkop

waarderpolder Fustweg De

randen van het Scharrelbosje

En verzoekt het college, en de

inwoners van Haarlem Niet

het in de raadszaal aanwezige,

of later te zaaien, vezelhennep

te nuttigen, (daar dit met 0%

THC geen enkel effect heeft)

Goed zorg te dragen voor de

aangeboden plant, daar deze

reeds het nodige te verduren

heeft gehad 

Moties Gemeentera

ad

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

BS 06-11-

2014

11-12-

2014

Planning wordt

gewijzigd i.o. met

portefeuillehouder op de

staf van 12-2-2015

01-01-

2016

20142

62523

Gebruik Rentewinsten

voor aflossing schulden

Wethouder Cassee zegt toe te

betrekken bij de evaluatie van

het coalitie akkoord in 2016 het

inzetten van rentewinsten voor

aflossing schulden. 

Toezegging

en

Gemeentera

ad

Financiën/algem

ene 

dekkingsmiddele

n

JVS 26-06-

2014

28-04-

2016

28-04-

2016
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20469

Legesverordening incl.

onderverdeling posten

bouwleges

;; De heer Vreugdenhil (CU)

vraagt in de komende

legesverordening alvast een

onderverdeling te maken in de

verschillende posten waarover

bouwleges verdeeld worden

('kruissubsidi\'ebring') die in de

antwoorden op vragen van de

ChristenUnie over de leges

staan vermeld. Zie

Beantwoording vraag 9 van art.

38-vragen CU over leges bouw

hekken (2015/038142) 

Toezegging

en

Commissie 

bestuur

07. Algemene

dekkingsmiddele

n

JVS 19-03-

2015

20151

12381

Notitie EU-

aanbestedingsregels i.r.t.

zaken van algemeen

zwaarwegend belang

SP vraagt waar notitie blijft

over zaken van algemeen

zwaarwegend belang waarvoor

de EU-aanbestedingsregels

niet van kracht zijn (toegezegd

bij kadernota).

Toezegging

en

Commissie 

bestuur

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

BS 19-02-

2015
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29906

De Ark - inning van

dwangsom

;; De heer Van Driel (CDA) wil

weten waarom de verbeurde

dwangsom niet volledig is

ingevorderd maar slechts voor

de helft. Burgemeester

Schneiders heeft op dit

moment niet het antwoord

paraat waarom die maar voor

een deel ge\'efnd is. Hij zal

laten navragen of het wenselijk

is alsnog de rest te innen. 

Toezegging

en

Commissie 

bestuur

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

BS 26-03-

2015


