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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 24 november 2016 

 Aantal bezoekers: 1 

 Aantal sprekers: 0 

 

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 27 oktober en 3 november 2016 

Verslagen van cie. Bestuur van 27/10 en 3/11 zijn ongewijzigd vastgesteld in vergadering van 

24 nov. 2016. (2016/163381) 

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. 

(2016/487091) 

 

7.  Haarlemse belastingvoorstellen 2017 

Cie. 24-11: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar raad van 15-12. Volgt aanpassing en 

schriftelijke reactie op 'mondeling borgen' in de verordening. 

(2016/498025) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Deelname aan convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam 

24-11 Cie. Bestuur: besproken. Wellicht moties vreemd raad 15-12. 

(2016/503174) 

   Toezeggingen - Definitief voorstel voor versterking samenwerking in MRA 

(2016/281386) Afgedaan 

 

9.  Toezegging Periodieke verantwoording over de actuele ontwikkelingen in MRA  

(2016/281318) 

T.k.n. aan cies Samenleving en Ontwikkeling van 27 oktober. In eerste instantie door beiden 

t.k.a. In cie. Bestuur van 3 nov. 2016 afgesproken de brief in volgende vergadercyclus te 

bespreken. In cie. bestuur van 24/11/16 besproken. (2016/281318) 

 

 Rondvraag 

   Toezeggingen - Toezegging rondvraag TH kosten dossier Nieuwe Energie (nieuw in 

Verseon) 

De heer Amand (TH) vraagt hoeveel kosten de gemeente tot nu toe heeft moeten maken 

rond het dossier Nieuwe Energie. Wethouder Van Spijk zegt dat er ambtelijke capaciteit en 

juridische adviezen zijn ingezet om het proces te begeleiden. Hij kan daar nu geen bedrag 

aan verbinden, maar hij zal de projectleider vragen een indicatie te geven van het aantal uren.   

(2016/550654) 

 

10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 
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1.1 Bestuurlijke Planning & Control-kalender 2017 

T.k.n. aan cie. Bestuur 24/11/16 en t.k. aangenomen. (2016/482795) 

 

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

 

2.1 Notitie over beslisboom Gemeenschappelijke Regelingen (2015/112342) 

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

december. (2015/112342) 

 

2.2 Notitie hanteren WNT-normen bij inkooprelaties in sociaal domein (2015/161326) 

T.k.n. aan cie. Bestuur 24/11/16 en t.k. aangenomen. (2015/161326) 

 

2.3 Spaarnelanden - resultaat onderzoek management en integriteit (2015/495927) 

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

(2015/495927) 

 

2.4 Motie 42BIS Whatsapp buurtpreventie tegen inbraak (motie 42 BIS) 

(2015/524302) 

Cie. Bestuur 18 feb. 2016: afhandeling motie t.k.n. 

Cie. Bestuur 17 maart 2016: Bij bespreking Actieprogramma integrale veiligheid en 

handhaving 2016 is door de commissie aangegeven dat het laatste punt van de motie nog niet 

is afgehandeld. 

T.k.n. aan cie. Bestuur 24/11/16 en t.k. aangenomen. (2015/524302) Afgehandeld. 

   Brief BM Wienen aan Cie Bestuur inzake Stand van zaken aanpak woninginbraken/Motie 

Whatsapp 

 

2.5 Toezegging Samenstelling Digipanel (2016/325844) 

T.k.n. aan cie. Bestuur 24/11/16 en t.k. aangenomen. (2016/325844) 

 

2.6 Rondvraag PvdA en D66 over toekomst kermis Zaanenlaan (2016/472063) 

T.k.n. aan cie. Bestuur 24/11/16 en t.k. aangenomen, omdat er al afspraken over vervolg zijn 

gemaakt in de raad van 17 november 2016. (2016/472063) 

 

3. Ingekomen stukken 

K. Straesser; verzoek reactie op integriteitsschending m.b.t. Tuin van Jonker 

o.v.v. SP t.k.n. gezonden aan cie. Bestuur 24/11. Spreken over Meldpunt integriteit wordt 

uitgesteld tot begin 2017, wanneer Evaluatie over 2016 beschikbaar is.  

(2016/163398) 

 

 

 

 

 


