
 

Snelle terugkoppeling 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 12 januari 2017 

 Aantal bezoekers: 13 

 Aantal sprekers: 3 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslagen van de commissies bestuur van 24 november, 1 

december en 8 december 2016activa 
De verslagen van 24 november en 8 december 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

In het verslag van 1 december wordt op pagina 4 in de bijdrage van de heer Van Driel in de 

laatste zin van de eerste alinea “activa algemeen maatschappelijk” gewijzigd in “vaste activa”. 

Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 

Het verslag van 8 december 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Raadsvoorstel benoeming M.F. Boels per 1 januari 2017 (met terugwerkende kracht) 

als extern lid Rekenkamercommissie 

Commissie Bestuur 12-1-2017: als hamerstuk naar raad van 16-1 

(2016/575975) 

 

7.  Pauze 

 

8.  Zienswijze ambtelijke samenwerking Haarlem - Zandvoort 

Commissie Bestuur 12-1-2017: als bespreekpunt naar raad van 16-1 

Toegezegd uiterlijk 20-1 aan te leveren een risicoanalyse incl. OR-aspect + adviezen 

OR Haarlem en Zandvoort. Volgt aangepast raadsvoorstel. 

(2016/518825) 

   Toezeggingen - Toezegging risico-inventarisatie ambtelijke samenwerking Haarlem-

Zandvoort 
Wethouder Van Spijk zegt toe in maart/april een risico-inventarisatie met daarin de 

risico's die van toepassing zijn op het jaar 2018 en te maken hebben met de ambtelijke 

samenwerking Haarlem-Zandvoort aan de commissie te doen toekomen. 

(2017/35342) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9.  Besluit tot het samenvoegen van het leefbaarheidsbudget en 

bewonersondersteuningsbudget (Helder Speelveld) 

Commissie Bestuur 12-1-2017: Behandeld. 

Vrijgegeven voor inspraak 

(2016/504312)Verordening 

   Toezeggingen - Toezegging verslagen januarisessies Helder Speelveld 
Wethouder Van Spijk zegt toe de commissie de verslagen van de januarisessies te doen 

toekomen 
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(2017/35346) 

   Toezeggingen - Toezegging 3 modellen voorleggen 
Wethouder Van Spijk zegt toe bij de behandeling van het definitieve voorstel drie 

alternatieven worden voorgelegd waaruit de commissie dan een keuze kan maken. 

(2017/35344) 

 

 

10.  Rondvraag 

11.  Agenda komende commissievergadering(en) 

12.  Niet beantwoorde raadsvragen 

12.1 Raadsvragen ex art. 38 fractie Hart van Haarlem over Ledlampen 

(2016/565875) 

Commissie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen, geagendeerd voor 2-2 

antwoord onderweg 

(2016/565875) 

13.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 Actieve informatieplicht 

 

2.1 Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2017 

Commissie Bestuur 12-1-2017:Op verzoek van Groenlinks agenderen voor een 

volgende commissie 

(2016/558497) 

2.2 Vaststelling beleidsprogramma  Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 

(2016-2019) 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/567876) 

2.3 Beleidsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (meerjarig) 
Vanuit de verplichte verordening VTH vloeit een nieuw beleidsprogramma voort 

(2016/584740) 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/584740) 

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

 2.1 Brief aan cie Bestuur (cc cie Samenleving) d.d. 22 december 2016 inzake 

voortgangsrapportage 2016/2 en begroting 2017 Werkpas Holding BV 

Commissie Samenleving 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/599100) 

 2.2 Brief burgemeester Wienen dd. 15 december 2016 inz. terugkoppeling pilot 

sluitingstijden horecabedrijven 

Cie. Bestuur 12-1: agenderen op verzoek van fractie Trots 

(2016/602710) 

 2.3 brief aan cie bestuur d.d. 13 december 2016 van Merijn Snoek inzake technische 

vraag m.b.t. hereniging Spaarndam 
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Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/581713) 

 2.4 Brief van burgemeester Wienen d.d. 1 december 2016 Stand van zaken 

toekomstvisie Haarlem 2040 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/553767) 

2.5 Toezegging Mondelinge versus schriftelijke afspraken in precarioverordening 

(2015/382687) 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2015/382687) 

2.6 Toezegging toezending evaluatierapport samenwerking Zandvoort-Haarlem in sociaal 

domein 

 (2016/506328) 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/506328) 

2.7 Motie 39 Wet Open Overheid 
Besluit dat: 

• De raad steun uitspreekt voor de wet Open Overheid; 

• De raad het college opdraagt de steun voor de wet Open Overheid bij de VNG over te brengen 

middels een brief 

(2016/334862) 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/334862) 

2.8 Antwoordbrief aan commissie bestuur inzake proces Jaarrekening 2016 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/584000) 

3 Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoording artikel 38 vraag OPHaarlem inzake incidentele/eenmalige posten 

(maatregelen) in de decemberrapportage 2016 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2016/553008) 

4 Ingekomen stukken 

 4.1 2e berap 2016 VRK 

Cie Bestuur 01-12- 17 Op verzoek van fractie Trots agenderen in een volgende 

commissie Bestuur 

(2016/529522) 
 

 

 

 
 
 


