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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 12 oktober 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 21 september  

Cie. Bestuur 12 oktober 2017: Het verslag van vergadering van 21 september 2017 wordt 

ongewijzigd vastgesteld.  (2016/515821) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Inventarisatie mogelijkheden extra inspanningen voor Global Goals for Sustainable 

Development 

Cie Bestuur 14-9-2017: ter kennisgeving ontvangen; o.v.v. GLH en AP ter bespreking 

geagendeerd in cie. van 21 september, omdat al eerder is afgesproken dit onderwerp in de 

commissie te laten terugkeren en vanwege de wijzigingen in de doelstellingen zelf. 

Cie Bestuur 21-09-2017: niet behandeld wegens tijdgebrek. 

Cie. Bestuur 5-10-17: opnieuw verschoven naar 12 oktober. 

Cie. Bestuur 12-10-17: voldoende besproken.  (2017/317643) 

 

   Toezeggingen - Toezegging notitie uitwerking Global Goals 

Cie Bestuur 14-9-2017: ter kennisgeving ontvangen; o.v.v. GLH en AP ter bespreking 

geagendeerd in cie. van 21 september, omdat al eerder is afgesproken dit onderwerp in de 

commissie te laten terugkeren en vanwege de wijzigingen in de doelstellingen zelf. 

Cie Bestuur 21-09-2017: niet behandeld wegens tijdgebrek. 

Cie. Bestuur 5-10-17: opnieuw verschoven naar 12 oktober. 

Cie. Bestuur 12-10-17: voldoende besproken. Toezegging is hiermee afgehandeld. 

(2017/186103) 

 

7.  Concept-raadsjaaragenda 2018 commissie Bestuur 

Aan de commissie wordt nu gevraagd aan te geven of zij nog onderwerpen wil toevoegen die 

zij in 2018 vanuit de organisatie/college verwacht.  

Na deze eventuele toevoeging(en) komt het stuk nogmaals langs, dan ter 

advisering/doorgeleiding naar de Raad. 

Cie. Bestuur 12/10/17: De heer Garretsen (SP) merkt op dat de MRA-begroting ter 

besluitvorming naar de raad gaat en niet ter kennisname. De heer Van Driel (CDA) mist de 

jaarlijkse bespreking van de rapportage en het jaarverslag van het handhavingsprogramma. 

(2017/446639) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

8.  Bestuursrapportage 2017 

Commissie Ontwikkeling 5 oktober 2017: als bespreekpunt naar raad 19 oktober 2017 

Commissie Samenleving 5 oktober 2017:  als bespreekpunt naar raad 19 oktober 2017 

Commissie Beheer 5 oktober 2017:  als bespreekpunt naar raad 19 oktober 2017  

Aangekondigd amendement door SP inzake Stationsplein 

Cie. Bestuur 5/10/17: t.k.n. Cie. Bestuur 1210/17: als bespreekpunt naar raad 19 oktober 2017  

(2017/407763) 
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9.  Vaststellen Tweede Wijzigingsverordening belastingen 2017 

Cie. Bestuur 12/10/17: behandeld en kan als hamerstuk naar raad van 19/10. (2017/232689) 

 

10.  Benoeming G. Kruis als extern lid RKC per 1 oktober 2017 

Cie. Bestuur 12/10/17: behandeld en kan als hamerstuk naar raad van 19/10. 

(2017/447179) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

11.  Jaarverslagen 2016 deelnemingen gemeente Haarlem  

Cie. Bestuur 14 sept. 2017: t.k.n. ontvangen; o.v.v. SP een volgende keer bespreken (doel van 

bespreking onbekend). 

Cie. Bestuur 12 okt. 2017: bespreking wordt o.v.v. SP doorgeschoven naar november (2 of 16). 

(2017/320285) 

 

12.  Rondvraag 

De rondvraag van de heer Trompetter (AP) over aansluiting bij experiment wietteelt is 

toegevoegd aan de Motie 55 Wie (t) zaait zal oogsten: gereguleerde wietteelt voor een 

(financieel) solide Haarlem (2014/433225). 

 

13.  Agenda komende commissievergadering(en), jaarplanning en actielijst commissie Bestuur 

 

14.  Niet beantwoorde raadsvragen 

 

14a. Vragen ex art. 38 RvO Trots Haarlem over geldstroom Koeweit naar moskee 

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

inmiddels beschikbaar is. Cie. Bestuur 2/11/17: beantwoording t.k.n. 

(2017/407130) 

 

14b. Ingekomen raadsvragen ex art 38 vragen fractie HvH inzake tariefverhoging binnenvaartschip 

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

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

beschikbaar). (2017/413376) 

 

15.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Jaarverslag Archieftoezicht NHA juni 2016-mei 2017 

Cie. Bestuur 12/10/17: T.k.n. ontvangen. Bespreking o.v.v. OPH in november (2 of 16) om in 

de commissie te bespreken of de afgesproken doelstellingen zijn gehaald.. 

(2017/424159) 

 

 
 


