
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 2 maart 2017 

 Aantal bezoekers: 11 

 Aantal sprekers: 1 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

   Toezeggingen - Toezegging n.a.v. inspreker over legalisering medicinale thuiskweek 

cannabis (nieuw) 

Burgemeester Wienen zegt toe binnen twee maanden met notitie naar commissie te komen 

waarin alles op een rijtje gezet wordt en gekeken wordt wat een goede regeling zou kunnen 

zijn. (2017/125066) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 2 en 9 februari 2017 

Cie. Bestuur 2 maart 2017: de verslagen van 2 en 9 februari zijn ongewijzigd vastgesteld. 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Gedeeltelijk opheffen geheimhouding lijst van 281 grondannexaties 

Cie. Bestuur 2 maart 2017: geheimhouding van de lijst is niet bekrachtigd in de raad, omdat de 

lijst alleen aan cie. Bestuur beschikbaar was gesteld. Het voorstel hoeft daarmee niet naar de 

raad. Het college zal het opheffen van geheimhouding van deel van de lijst zelf bekrachtigen. 

(2016/594636) 

 

 Overige punten ter bespreking 

7.  Toezegging nota Spijtoptantenregeling (oneigenlijk gebruik gemeentegrond) 

15/12 o.v.v. VVD (HAS via e-mail) ter bespreking in cie. Bestuur van 2-2-2017. Wegens 

onvoldoende tijd opgeschoven naar 9/2 en daarna nogmaals naar 2/3. Cie. Bestuur 9 maart 

2017: afdoende besproken. Toezegging afgehandeld. (2016/325848) 

 

8.  Brief burgemeester Wienen d.d. 15 december 2016 inzake terugkoppeling pilot sluitingstijden 

horeca 

Ter kennisname aan commissie van 12 januari 2017. O.v.v. Trots Haarlem ter bespreking 

geagendeerd. cie. Bestuur 9-2 wegens tijdgebrek niet besproken. Opnieuw geagendeerd in cie. 

Bestuur 2 maart: toen afdoende besproken. (2017/35348) 

 

9.  Tweede bestuursrapportage 2016 VRK 

Ter kennisname aan commissie van 12 januari 2017. O.v.v. Trots Haarlem ter bespreking 

geagendeerd. cie. Bestuur 9-2 wegens tijdgebrek niet besproken. Opnieuw geagendeerd in cie. 

Bestuur 2 maart: toen afdoende besproken. (2017/23956) 

 

 Ter advisering aan de raad 

10.  Nota Privacybeleid Haarlem 

Cie. Bestuur 2 maart 2017: behandeld en raadsstuk gaat met enkele wijzigingen als hamerstuk 

naar raad van 16 maart. (2016/574466) 

 

   Toezeggingen - Toezegging nota over big data 

Diverse fracties informeren wanneer de aangekondigde nota over big data verwacht kan 

worden. Wethouder Van Spijk verwacht dat deze nota over twee maanden en ieder geval 

vóór de Kadernota,  beschikbaar zal zijn. (2017/125071) 
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11.  Rondvraag 

   Toezeggingen - Toezegging nav rondvraag over duidelijke richtlijnen voor pasfoto's  

Mevrouw Huysse (GL)  vraagt of er eenduidige criteria zijn voor de beoordeling van 

pasfoto's, bijvoorbeeld als het gaat om een hoofddoek. Volgens burgemeeseter Wienen zijn 

daarvoor duidelijke richtlijnen en hij zal dat laten uitzoeken. (2017/125073) 

12.  Agenda komende commissievergadering(en) 

13.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Rapportage interim-bevindingen controle 2016 

Cie. Bestuur 2 maart 2017: voor kennisgeving aangenomen en betrekken bij het komende 

gesprek met de RKC en Concern control en bij het jaarlijkse gesprek met de accountant. 

(2017/17510) 

1.2 Vaststellen  zienswijze op herindelingsontwerp nieuwe gemeente Haarlemmermeer  

Cie. Bestuur 2 maart 2017: voor kennisgeving aangenomen. (2017/67352) 

 

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

2.1 Toezegging duur Kermis Zaanenlaan 2017 

Cie. Bestuur 2 maart 2017: Afhandeling t.k.a. (2016/167478) 

2.2 Toezegging n.a.v. aangehouden motie 15 (OPH) over foutparkeerders op 

invalidenparkeerplaatsen  

Cie. Bestuur 2 maart 2017: Afhandeling t.k.a. (2016/526561) 

 

 

 

 

 


