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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 8 juni 2017 

 Aantal bezoekers: 8 

 Aantal sprekers: - 

 

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 bestuur van 18 mei 

Cie. Bestuur 8 juni 2017: verslag van 8 juni 2017 vastgesteld. (2016/515665) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem 2018 

Commissie Bestuur 8 juni 2017 => als bespreekpunt naar raad 22 juni 2017. Wethouder Van 

Spijk levert uiterlijk vrijdag 16 juni aanvullende stukken aan en laat het besluit evt. aanpassen. 

(2017/152280) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Toekomstvisie Haarlem 2040  vrijgeven voor inspraak 

Cie. Bestuur 8 juni 2017: eerste termijn van behandeling gestart. In vergadering van 15 juni 

wordt de eerste termijn en verdere behandeling opnieuw geagendeerd.  (2017/154917) 

 

8.  Jaarverslag van de Adviescommissies voor bezwaarschriften over 2016 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: t.k.n. ontvangen; wordt o.v.v. de commissie (VVD) besproken in de 

vergadering van 24 mei. 

Cie. Bestuur 24 mei 2017: bespreking wegens tijdgebrek doorgeschoven naar 8 juni. 

Cie. Bestuur 8 juni 2017: bespreking opnieuw doorgeschoven naar 6/13 juli. (2017/141708) 

 

9.  Rondvraag 

10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Nota Gegevensmanagement 

Cie. Bestuur 8 juni 2017 t.k.n. en o.v.v. GL geagendeerd voor bespreking in volgende 

vergadercyclus. (2017/183621) 

 

1.2 Vaststellen beleidskader online aanwezigheid gemeente Haarlem 

Cie. Bestuur 8 juni 2017: Voor kennisgeving aangenomen. (2017/187239) 

 

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

 

   Brief BM Wienen aan Cie Bestuur d.d. 17 mei 2017 inzake Geactualiseerd repressief 

dekkingsplan 2017-2018. 

Cie. Bestuur 8 juni 2017: in de raad van 1 juni o.v.v. CDA ter bespreking geagendeerd. 

(2017/231666) 
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3. Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording art. 38 vragen fractie Actiepartij inzake aanrijdtijden brandweer in relatie tot 

beschikbaarheid ladderwagen c.q. redvoertuig 

Cie. Bestuur 8 juni 2017: t.k.n. en ter bespreking in volgende vergadercyclus o.v.v. Actiepartij. 

(2017/216353) 

 

   Ingekomen raadsvragen - ingekomen raadsvragen ex.art. 38 fractie Actiepartij inzake 

aanrijtijden brandweer in relatie tot beschikbaarheid ladderwagen c/q redvoertuig  

(2017/212651) 

Cie. Bestuur 8 juni 2017: beantwoording vragen t.k.n. ontvangen en ter bespreking 

geagendeerd door Actiepartij. Beantwoording is afgehandeld. 

 
 

 

 

 
 

 


