
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 2 november 2017 

 Aantal bezoekers: 2 

 Aantal sprekers: 1 

 

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 5 en 12 oktober 

Cie. Bestuur 2 nov. 2017: verslagen van 5 en 12 oktober 2017 zijn ongewijzigd vastgesteld. 

(2016/515841) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Haarlemse belastingvoorstellen 2018 

Cie. Bestuur 2/11/2017: behandeld en als bespreekpunt naar de raad van 23 november (evt. 

amendementen). Raadsstuk wordt voor de raadsbehandeling nog aangepast. 

(2017/463600) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging belasting en regelingen rond milieuvriendelijke en 

tijdelijkeTiny houses  

De heer Van den Raadt (TH) kondigt een amendement aan om bij de vrijstellingen voor 

roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting ook tiny houses op te nemen vanwege de bijdrage 

aan de klimaatdoelstellingen. Wethouder Botter zal laten uitzoeken hoe het zit met de 

belasting en andere regelingen rond milieuvriendelijke en tijdelijke tiny houses. Daar zal de 

raad dan los van deze belastingvoorstellen per brief over geïnformeerd worden.  

(2017/511458) 

 

7.  Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van investering in ICT-middelen als gevolg van de 

ambtelijke fusie met de gemeente Zandvoort 

Commissie Bestuur 2-11: behandeld en als hamerstuk naar raad van 23-11-2017. 

(2017/395735) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Brief BM Wienen aan Commissie Bestuur d.d. 21 juli 2017 inzake Voortgang uitvoering 

Integraal plan van aanpak radicalisering 

Cie. Bestuur 14 sept. 2017: t.k.n.; o.v.v. SP ter bespreking geagendeerd wegens cruciaal 

belang. 

Cie Bestuur 2 november 2017: Besproken (2017/428380) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging bij bespreking Voortgang uitvoering Integraal PvA 

radicalisering 

Burgemeester Wienen zegt toe dat hij in een volgende brief meer zal opnemen over het 

tegengaan van polarisatie en tweedeling om een belangrijke voedingsbodem voor 

radicalisering weg te nemen. Ook zal hij dan iets melden over het effect van deze aanpak, al 

blijft dat moeilijk vast te stellen. Hij kan dan bijvoorbeeld wel iets meenemen van de reacties 

van moskeebesturen.  (2017/511437) 

 

9.  Stand van zaken nieuwe overeenkomst SRO Kennemerland BV 

Cie. Bestuur 14 sept. 2017: t.k.n. ontvangen; o.v.v. SP wordt de overeenkomst ter bespreking 
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geagendeerd op 21 sept. om de vinger aan de pols van de ontwikkelingen te houden. Cie. 

Bestuur 21 sept. 2017: i.v.m. tijdgebrek verschoven naar 12 oktober ter bespreking. 

Cie Bestuur 2 november 2017: verschoven naar 16 november 2017. (2017/297494) 

 

10.  Rondvraag 

11.  Agenda komende commissievergadering(en) 

12.  Niet beantwoorde raadsvragen 

12a. Ingekomen raadsvragen ex art 38 vragen fractie HvH inzake tariefverhoging binnenvaartschip  

(2017/413376) 

Cie. Bestuur 12 okt. 2017: Geagendeerd als niet beantwoorde raadsvragen. 

Tussenbericht d.d. 10 okt. beantwoording kost meer tijd (verwachting 24 oktober 

beschikbaar).  

Cie Bestuur 2 november 2017 (beantwoording) ter kennisgeving aangenomen.  

   Beantwoording raadsvragen ex art 38 RvO van de fractie HvH inzake tariefverhoging 

binnenvaartschip 

Cie Bestuur 2 november 2017 ter kennisgeving aangenomen. (2017/438928) 

13.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Septembercirculaire 2017 Gemeentefonds 

Commissie Bestuur 2 november 2017: ter kennisgeving aangenomen (2017/440388) 

1.2 Stand van zaken overheidsparticipatie 

Commissie Bestuur 2 november 2017: ter kennisgeving aangenomen (2017/436688) 

 

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

2.1   Brief wethouder Snoek d.d. 4 oktober 2017 over Stavaza fusie Haarlemmerliede ca en 

Haarlemmermeer 

Cie Bestuur 2 november 2017: ter kennisgeving aangenomen (2017/451280) 

2.2 Toezegging bij bespreking Integriteitsjaarverslag 2016  (2017/244626) 

Cie. Bestuur 21 sept. 2017: Beantwoording t.k.n.; opnieuw t.k.n. 5 okt. 2017. 

Cie. Bestuur 5 oktober 2017:  ter kennisgeving aangenomen. 

Commissie Bestuur 2 november 2017: def. advies ter kennisgeving aangenomen 

 

3. Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Vragen ex art. 38 RvO Trots Haarlem over geldstroom Koeweit naar moskee 

(2017/407130) 

Cie. Bestuur 12/10/17: bespreking voortgang beantwoording vervalt, omdat antwoord 

inmiddels beschikbaar is. 

Cie. Bestuur 2/11/17: beantwoording t.k.n. en voor kennisgeving aangenomen. 

   Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RvO van Trots Haarlem over geldstroom Koeweit 

naar moskee 

Commissie Bestuur 2 november 2017: t.k.n. en ter kennisgeving aangenomen. 

(2017/432810) 

 

4 Ingekomen stukken 

4.1   Verzoek voorzitter wijkraad Vijfhoek; liever maatregelen dan een plan van aanpak 

 

 


