
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 9 februari 2017 

 Aantal bezoekers: 6 

 Aantal sprekers: geen 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

 Toezegging nota Spijtoptantenregeling (oneigenlijk gebruik gemeentegrond) 

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) 

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. 

(2016/325848) 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

5.  Actualisatie financiële verordening Haarlem 

Cie. Bestuur 9-2-2017: behandeling is verschoven naar 2 maart 2017, zodat er gelegenheid is 

een technisch vragenuurtje voor commissie Bestuur te organiseren. 

(2016/593253) 

 

6.  RKC rapport Maatschappelijke Effecten van Bezuinigingen 

cie. Bestuur 9 feb. 2017: behandeld en als hamerstuk naar raad van 16 feb incl. korte 

mondelinge toelichting van voorzitter RKC. 

(2017/49140) 

   Toezeggingen - Toezegging notitie Evaluaties mij. effecten van beleid (nieuw in Verseon) 

De heer Van Driel (CDA) is benieuwd hoe het college het aspect beleidsevaluaties gaat 

verankeren. De heer Fritz (PvdA) stelt voor dat het college over een half jaar met notitie 

komt met een kader voor dit soort evaluaties van mij. effecten van beleid. Wethouder Van 

Spijk zegt toe dat het college over een half jaar een dergelijke notitie zal aanleveren. 

(2017/84123) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Motie 39 Wet Open Overheid - Brief wethouder Van Spijk aan VNG d.d. 14 nov. 2016 inzake 

Wet Open Overheid 

   Toezeggingen - Toezegging aanscherping brief aan VNG over Wet Open Overheid (nieuw 

in Verseon) 

Diverse fracties zijn verbaasd dat de inhoud van de brief d.d. 14 nov. 2016 van wethouder 

Van Spijk aan de VNG niet strookt met de inhoud van motie 39 Wet Open Overheid. 

Wethouder Van Spijk zegt toe de brief aan te scherpen met de strekking van de motie. 

(2017/84158) 

8.  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 feb. samen met brief burg. Wienen.  
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Cie. Bestuur 9-2-2017: besproken. (2016/558497) 

   Toezeggingen - Toezegging onderzoek naar inzet rolmodellen bij preventie komende 

generaties (nieuw in Verseon) 

D66 en GL bepleiten samenwerking met rolmodellen om een nieuwe generatie te behoeden 

om af te glijden. Burgemeester Wienen zegt toe het gesprek aan te gaan over de mogelijke 

inzet van ex-leden van de probleemgroep voor preventie bij komende generaties. Op zich een 

goede benadering, maar mogelijke geeft het wrijving met de standaardaanpak. (2017/84299) 

   Toezeggingen - Toezegging over informatie rolmodellenaanpak (nieuw in Verseon) 

Mw. Huysse (GL) vraagt hoe het staat met het rapport rolmodellen. Burgemeester Wienen 

zal nagaan hoe de informatie over de rolmodellenaanpak de afgelopen jaren gedeeld is en 

welke afspraken daarover lopen. (2017/84333) 

8a Jaarlijkse bespreking voortgang aanpak criminele jongeren 

In de regiegroep wordt elk jaar gekeken of de aanpak bijstelling nodig heeft. Burgemeester 

Schneiders oppert ook in de commissie Bestuur jaarlijks de stand van zaken door te nemen. 

(2016/97842) 

Cie. Bestuur 9-2-17: Brief burg Wienen d.d. 1 feb inzake Stavaza aanpak jeugd Haarlem 

besproken i.r.t. Actieprogramma IVT 2017 (2016/97842) 

 

9.  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. (2017/35348) 

 

10.  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. (2017/23956) 

 

11.  Rondvraag 

12.  Agenda komende commissievergadering(en) 

13.  Jaarplanning en actielijst commissie Bestuur – niet behandeld 

14.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Vaststellen nota activabeleid 2017  

T.k.n. aan cie. Bestuur 9 feb 2017: o.v.v. SP bespreken in volgende vergadering. 

Cie. Bestuur 2 maart 2017 (2017/14585) 

 

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

   Brief BM Wienen aan Commissie bestuur d.d. 31 januari 2017 inzake cijfers woninginbraken  

 


