
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 1 december 2016 

 Aantal bezoekers: 1 

 Aantal sprekers: geen 

 

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 24 november 2016 

Het verslag is op 29 november toegevoegd aan de agenda. Niet vastgesteld in vergadering van 

1 december. Vaststelling staat opnieuw geagendeerd voor 12 januari 2017. (2016/163427) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Decemberrapportage 2016 

Cie. Bestuur 24 nov. - behandeling doorgeschoven naar vergadering van 1 dec. 2016. 

Cie. Bestuur 1 dec : naar Raad 15-12 als Bespreekpunt 

 (2016/487091) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging tijdstip bespreking capaciteitsbehoefte van organisatie 

Wethouder Van Spijk zal met de gemeentesecretaris bespreken welk moment het meest 

geschikt is om de integrale capaciteitsbehoefte van de organisatie met de commissie te 

bespreken.  (2016/568606) 

 

7.  Raadsjaaragenda 2017 

Cie. Bestuur 1-12: naar de raad van 15-12 als hamerstuk met stemverklaring 

(2016/537920) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Spaarnelanden - resultaat onderzoek management en integriteit 

De heer Smit (OPH) vraagt of de raad na het college geïnformeerd wordt over de resultaten 

van het integriteitsonderzoek bij Spaarnelanden. Als wethouder Van Spijk de resultaten heeft 

ontvangen, zal hij op zijn beurt de raad informeren. (2015/495927) 

Reactie t.k.n. aan cie. Bestuur van 24/11/16 en o.v.v. Hart voor Haarlem geagendeerd op 1 dec. 

Bespreking is uitgesteld tot memo van wethouder Van Spijk over beleid rond Verbonden 

partijen beschikbaar is. (2015/495927) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging memo over beleid Verbonden partijen 

Het ene is hoe de gemeente dient om te gaan met verbonden partijen. Daar is een tijd geleden 

in een notitie beleid voor vastgesteld. Wethouder Van Spijk zegt toe een kort memo te 

maken met de punten die daarin staan. (2016/568487) 

 

9.  Notitie over beslisboom Gemeenschappelijke Regelingen 

Burgemeester Schneiders zegt een notitie toe aan de hand van de beslisboom over de zin en 

vorm van de Gemeenschappelijke regelingen. (2015/112342) 

T.k.n. aan cie. Bestuur van 24 nov. 2016, o.v.v. D66 ter bespreking geagendeerd op 1 

december. Bij de bespreking heeft burg. Wienen antwoord op (technische) vragen toegezegd. 

Onderwerp in januari nogmaals agenderen? (2015/112342) 

 

10.  Rondvraag 
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11.  Agenda komende commissievergadering(en) 

12.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Beloning commissarissen Spaarnelanden 

Cie Bestuur 1-12: ter kennisgeving aangenomen (2016/446083) 

 

2. Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van B en W 

 

   Brief BM Wienen aan commissie Bestuur inzake Bluswatervoorziening.  

Cie. Bestuur 1/12 voor kennisgeving aangenomen. 

 

   Brief BM Wienen aan Cie Bestuur inzake Aangiftemogelijkheden voor Turkse Nederlanders 

bij spanningen 

Cie. Bestuur 1/12 voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.3 Toezegging huidige kwaliteit Brandweerzorg VRK t.o.v. met vrijwillige brandweer  

(2016/500584) 

Cie. Bestuur 1-12: t.k.a., dus afgedaan (2016/500584) 

 

2.4 Rondvraag GL over handhaving voetgangers/fietsgebied centrum op snorfietsen en brommers 

(2016/510643) 

Cie. Bestuur 1/12: T.k.a., dus afgedaan (2016/510643) 

 

2.5 Rondvraag Trots Zaanse toestanden op het Teylerplein en in Schalkwijk 

 (2016/472078) 

Cie. Bestuur 1/12: T.k.a. Trots stelt mogelijk aanvullende vraag over Schalkwijk. 

(2016/472078) 

 

3. Ingekomen stukken 

   Project Hartje Spaarndam; verzoek reactie iz exploitatieberekening m.b.t. subsidieaanvraag 

bij stichting leefomgeving Schiphol 

 

 

 

 

 

 

 


