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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 13 april 2017 

 Aantal bezoekers: 1 

 Aantal sprekers: geen 

 

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 30 maart 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Kadernota en ontwerpbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling Cocensus  

Cie. Bestuur 13 april 2017: behandeld en gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad 

van 11 mei. (2017/148678) 

 

   Toezeggingen - Toezegging Toezending benchmarks Cocensus 

Er zijn benchmarks beschikbaar die uitwijzen dat Haarlem daarmee aan de goedkope kant 

zit, hoewel men er daarbij wel rekening mee moet houden dat niet alle gemeenten hetzelfde 

servicepakket van Cocensus afnemen. Wethouder Van Spijk zal die benchmarks naar de 

commissie laten sturen. (2017/186017) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Global Goals for Sustainable Development 

Cie. Bestuur 30 maart 2017: t.k.n. ontvangen en o.v.v. Actiepartij wordt het volgende keer 

besproken. Cie. Bestuur 13 april 2017: besproken. Burg. Wienen zegt een aanvullende notitie 

toe vóór de zomer. (2017/42150) 

 

   Toezeggingen - Toezegging notitie uitwerking Global Goals 

De heer Garretsen (SP) e.a. vragen meer inzichtelijkheid in de gemeentelijke mogelijkheden 

van Global Goals, zodat er een politieke discussie gevoerd kan worden over keuzes en 

prioriteiten. Burgemeester Wienen zegt toe voor de zomer met een notitie te komen met de 

punten waar de gemeente extra aandacht aan moet schenken in het kader van deze 

doelstellingen (duurzaamheid en klimaatbeleid). (2017/186103) 

 

8.  Rondvraag 

9.  Agenda komende commissievergadering(en) 

 

10.  Informatienota over het 'project lelie' 

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

afgesproken dit stuk nader te bespreken. Cie. Bestuur 13 april 2017: in beslotenheid 

besproken. (2016/497623) 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Invoering bestuurlijke boete op diverse beleidsterreinen 

Cie. Bestuur 13 april 2017: t.k.n. ontvangen en t.k.aangenomen. (2016/519348) 
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12.  Hercontractering SRO 

Cie. Bestuur 13 april 2017: t.k.n. ontvangen en t.k.aangenomen. (2017/144814) 

 

13.  Jaarstukken 2016 gemeenschappelijke regeling Cocensus  

Cie. Bestuur 13 april 2017: t.k.n. ontvangen en t.k.aangenomen. (2017/148341) 

 

14.  Uitgangspunten begroting 2018-2022 

Cie. Bestuur 13 april 2017: t.k.n. ontvangen en t.k.aangenomen. (2017/152574) 

 

15.  Vrijgeven krediet voor pilot zaakgericht werken 

Cie. Bestuur 13 april 2017: t.k.n. ontvangen en t.k.aangenomen. (2017/134155) 

 

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

 

2.1   Brief BM Wienen d.d. 21 maart 2017 aan Cie Bestuur inzake Uitgangspuntennotitie 

programmabegrotitng VRK 2018 

 

2.2 Toezegging nota Spijtoptantenregeling (oneigenlijk gebruik gemeentegrond) - Brief burg. 

Wienen d.d. 16 maart 2017 inzake Uitgangspunten Spijtoptantenregeling (2e versie) 

15/12 o.v.v. VVD ter bespreking in cie. Bestuur van 2-2-2017. Wegens onvoldoende tijd 

opgeschoven naar 9/2 en daarna nogmaals naar 2/3. Cie. Bestuur 9 maart 2017: burg. Wienen 

zegt toe zijn brief d.d. 16 nov. 2016 n.a.v. bespreking op enkele punten aan te passen. Cie. 

Bestuur 13 april 2017: brief 16 maart 2017 t.k.n. ontvangen en t.k.n. aangenomen. 

(2016/325848) 

 

2.3 Toezegging aanscherping brief aan VNG over Wet Open Overheid (2017/84158) 

Cie. Bestuur 13 april 2017: brief d.d. 28 maart 2017 t.k.n. ontvangen en t.k.n. aangenomen. 

(2017/84158) 

 

2.4 Toezegging memo over beleid Verbonden partijen (2016/568487) 

Cie. Bestuur 13-4-2017: collegebrief d.d. 29 maart inzake Beleid rond verbonden partijen 

t.k.n. ontvangen en t.k.aangenomen. (2016/568487) 

 

2.5 Toezegging rondvraag over intensivering controle illegaal wonen in Waarderpolder 

 (2017/131487) 

Cie. Bestuur 13-4-2017: beantwoording toezegging t.k.n. ontvangen en t.k.n. aangenomen. 

(2017/131487) 

 

3. Ingekomen stukken 

 

3.1   Toezeggingen - Terugkoppeling uit Adviescommissie door voorzitter dhr. Drijftholt 

 (2016/436700) 

Deze brief is van de voorzitter van de Adviescommissie en had eind januari doorgezet 

moeten worden naar de griffie.  

Cie. Bestuur 13 april 2017: brief d.d. 26 jan. 2017 van dhr. Drijftholt is t.k.n. aangenomen. 

 

 

 

 

 


