
 

 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 9 maart 2017 

 Aantal bezoekers: 1 

 Aantal sprekers: 0 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

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 vragenuur voor commissie Bestuur te organiseren. Cie. Bestuur 9-3: behandeld 

en gaat met enkele wijzigingen als hamerstuk naar raad van 16 maart 2017. (2016/593253) 

 

 Overige punten ter bespreking 

6.  Vaststellen nota activabeleid 2017  

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

Cie. Bestuur 9 maart 2017: afdoende besproken. (2017/14585) 

 

7.  Rondvraag 

   Toezeggingen - Toezegging rondvraag over intensivering controle illegaal wonen in 

Waarderpolder 

Rondvraag van de heer Van den Raadt (TH): De burgemeester heeft aangekondigd dat de 

controle op illegaal wonen in de Waarderpolder wordt geïntensiveerd. Heeft dit invloed op 

de taken van de huidige handhavers? Moet het aantal fte worden uitgebreid? Zo niet, welke 

taken blijven dan liggen? Deze vraag wordt via wethouder Van Spijk aan burgemeester 

Wienen doorgeleid ter beantwoording.  (2017/131487) 

   Toezeggingen - Toezegging rondvraag verzoek wijkraden binnenstad om 

activiteitenkalender 

Rondvraag van de heer Van den Raadt (TH): De wijkraden van de binnenstad willen een 

kalender waarop de festiviteiten en activiteiten in de binnenstad staan vermeld zodat ze 

tijdiger zijn geïnformeerd, dan iedere keer per activiteit middels brief. Deze vraag wordt aan 

de burgemeester via wethouder Van Spijk ter beantwoording doorgeleid. (2017/131517) 

 

8.  Agenda komende commissievergadering(en) 

9.  Jaarplanning en actielijst commissie Beheer 

10.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Informatienota over het 'project lelie' 

Cie. Bestuur 9 maart 2017: ter kennisname ontvangen. In commissie van 2 maart is 

afgesproken dit stuk te bespreken in het geheime deel van het komende gesprek met de 

Driehoek (wrschnlk 11 mei a.s.). (2016/497623) 

 

 

 

 


