
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 2 februari 2017 

 Aantal bezoekers: 7 

 Aantal sprekers: 2 

 

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 12 januari 2017 

cie. Bestuur 2/2: Op pagina 10 wordt in de bijdrage van de heer Trompetter na de laatste zin 

toegevoegd: 'Dit budget mag niet ten koste gaan van het budget voor initiatieven.' 

Met deze toevoeging wordt het verslag van 12 januari 2017 vastgesteld. 

(2016/512732) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vragen zienswijze raad op voornemen tot hercontractering SRO 

Wordt in de commissie Bestuur ter bespreking geagendeerd.  

Cie Samenleving 19-1-2017: ter kennisgeving aangenomen en verzoek om agendering af te 

stemmen 

Cie. Bestuur 2-2-2017: N.a.v. behandeling wordt zienswijze van de raad uitgebreid met enkele 

punten en naar raad 16-2 als Hamerstuk met stemverklaring (2016/506066) 

 

   Opleggen geheimhouding begroting 2017 en verbeterplan SRO N.V. 

(2017/20160) 

 

   Toezeggingen - Toezegging bij hercontractering SRO: verbetering regeling speeltuinen 

(nieuw in Verseon) 

Wethouder Van Spijk zegt in commissie Bestuur toe om met name wethouder Snoek en de 

speeltuinen te laten bekijken hoe men tot betere regelingen met de SRO kan komen zonder 

weer een aparte overlegstructuur op te tuigen. (2017/72968) 

 

   Toezeggingen - Toezegging bij hercontractering SRO: concurrentie SRO / 

zwemverenigingen bekijken (nieuw in Verseon) 

In commissie Bestuur zegt wethouder Van Spijk toe in overleg met wethouder Snoek te 

kijken naar de kwestie van concurrentie tussen SRO en de zwemverenigingen. 

(2017/72996) 

 

   Toezeggingen - Toezegging bij hercontractering SRO: afspraken over inhoud jaarverslagen 

SRO (nieuw in Verseon) 

In commissie Bestuur zegt wethouder Van Spijk toe dat er goede afspraken gemaakt gaan 

worden over de toekomst, evaluaties en jaarrapportages in de jaarverslagen van SRO. 

(2017/72988) 

 

7.  Verlengen contract accountant 

Per abuis is deze nota ter advisering aangeboden aan cie. Bestuur van 15 sept. 2016, maar gaat 

in eerste instantie naar de auditcommissie voor pre-advies. Het definitieve voorstel komt 

daarna ter advisering naar cie. Bestuur en de raad. 

Cie. Bestuur 2-2-2017: Naar raad 16-2 als Hamerstuk (2016/165496) 

 

8.  Vaststellen van de Verordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 



 

 

 

 

 

 

/  

2 

 

2 

 

Cie. Bestuur 2-2-2017: Naar raad 16-2 als Hamerstuk met stemverklaring (2016/568002) 

 

   Toezeggingen - Toezegging bij Verordening VTH check aanpassing art. 7.7 Besluit OR aan 

art. 5 Verordening VTH (nieuw in Verseon) 

De heer Garretsen (SP) merkt op dat de eisen die in artikel 7.7 van het Besluit 

omgevingsrecht staan over de rapportage niet terugkeren in artikel 5 van de verordening. 

Burgemeester Wienen zal laten kijken naar de aanpassingen waar de heer Garretsen om 

vroeg.  (2017/73002) 

 

9.  Vaststelling beleidsprogramma  Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) (2016-

2019) 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

Cie Bestuur 2-2-2017: betrokken bij de advisering over het Vaststellen Verordening VTH. 

(2016/567876) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2017 

Commissie Bestuur 12-1-2017: Op verzoek van Groenlinks ter bespreking geagendeerd 

vanwege de nieuwe prioriteiten voor de jeugdaanpak in Schalkwijk. N.b. Woensdag 1 februari 

wordt brief van burgemeester Wienen verwacht over Aanpak jeugd Haarlem.  

Cie Bestuur 2-2-2017: bespreken in vergadering van 9 maart samen met brief burg. Wienen.  

(2016/558497) 

 

11.  Toezegging nota Spijtoptantenregeling (oneigenlijk gebruik gemeentegrond) - 15/12 o.v.v. 

VVD (HAS via e-mail) 

De heer Garretsen (SP) zegt aan te nemen dat de spijtoptantenregeling nog in de commissie 

besproken zal worden (bij nota Oneigenlijk gebruik gemeentegrond). Burgemeester 

Schneiders zegt toe dat de spijtoptantenregeling uiterlijk december naar de commissie komt, 

zodat die met ingang van het nieuwe jaar gelijk met deze regeling in werking kan treden. 

(2016/325848) 

O.v.v. VVD ter bespreking in cie. Bestuur van 2-2-2017. Wegens onvoldoende tijd 

opgeschoven naar 9/2 of 2/3. (2016/325848) 

 

12.  Rondvraag 

13.  Agenda komende commissievergadering(en) 

14.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

Cie. Bestuur 2-2-2017: wegens te weinig tijd worden t.k.n. stukken in vergadering van 9 

februari vastgesteld. (2016/497413) 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Decembercirculaire 2016 Gemeentefonds  

(2017/16809) 

 

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

 

2.1 Beantwoording motie 15 Big data en privacy een ongelukkig huwelijk 
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3 

 

(2016/575164) 

 

3. Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording artikel 38 vraag OPHaarlem inzake incidentele/eenmalige posten 

(maatregelen) in de decemberrapportage 2016 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen (2016/553008) 

 

3.2 Beantwoording raadsvragen ex art 38 RvO iz de kroonluchters Gravenzaal 

(2017/20081) 

   Ingekomen raadsvragen - Raadsvragen ex art. 38 fractie Hart van Haarlem over Ledlampen 

(2016/565875) 

Commissie Bestuur Beantwoording volgt t.k.n. aan cie. Bestuur van 2 feb. 

(2016/565875) 

 

 

 

 

 

 

 


