
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 13 juli 2017 

 Aantal bezoekers: 3 

 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.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

5.  Brief burgemeester Wienen aan commissie Bestuur d.d. 17 mei 2017 inzake Geactualiseerd 

repressief dekkingsplan 2017-2018 

Ter bespreking geagendeerd o.v.v. CDA (raad 1 juni) en Actiepartij (cie. Bestuur 15 juni). Cie. 

Bestuur 13 juli 2017: brief is afdoende besproken. (2017/286619) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging discussie over brandveiligheid/effectiviteit van inzet 

Brandveiligheid vraagt volgens burgemeester Wienen een totale afweging van de 

effectiviteit van de inzet. Hij stelt voor die discussie verder te voeren zodra het normenkader 

van het landelijk programma RemBrand beschikbaar is. (2017/330932) 

 

6.  Motie 19 'Veiligheid: ook dat doen we samen' 

 (2016/525830) 

Cie. Bestuur 6 juli ter kennisname: Burgemeester Wienen verzoekt commissie Bestuur deze 

brief inhoudelijk te bespreken in de commissie van 13 juli a.s. 

Cie. Bestuur 13 juli: brief is afdoende besproken en daarmee de motie afgedaan. 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging vergroting toegankelijkheid meldingsloketten voor 

burgers 

De heren Rijssenbeek en Amand geven aan dat veel mensen niet weten op welke plek ze 

welke onderwerpen kunnen melden en bij de meldpunten weet men vaak niet adequaat te 

reageren. Die combinatie maakt mensen minder meldingsbereid. Burgemeester Wienen zegt 

toe te zullen nagaan hoe de toegankelijkheid van de loketten op dat gebied vergroot kan 

worden. (2017/330947) 

 

7.  Nota Gegevensmanagement 

Cie. Bestuur 8 juni 2017 t.k.n. en o.v.v. GL geagendeerd voor bespreking in volgende 

vergadercyclus. Cie. Bestuur 13 juli 2017: nota is afdoende besproken. (2017/183621) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

8.  Kredietaanvraag optimalisatie huisvesting (aangepast raadsstuk volgt nav cie 13-7) 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: ter vergadering is dit punt doorgeschoven naar commissie 

vergadering van 13 juli a.s. 

Cie. Bestuur 13 juli 2017: als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 20 juli. Het 

raadsstuk wordt n.a.v. de bespreking nog gewijzigd. (2017/240174) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging bespreking personeelsbeleid en het nieuwe werken 

Wethouder Van Spijk stelt voor weer eens uitgebreid met elkaar het personeelsbeleid en het 

nieuwe werken van de gemeente te bespreken in aanwezigheid van de gemeentesecretaris. 

(2017/330969) 
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9.  Rondvraag 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging beantwoording rondvraag SP over brandveiligheid 

woningen Ymere in Delftwijk-Zuid na renovatie 

De heer Garretsen (SP) vraagt onder verwijzing naar de grote twijfels van de Woonbond 

over de brandveiligheid van woningen van Ymere na een renovatie in Delftwijk-Zuid of de 

inspectie daar al is gaan kijken en zo nee of men daarvoor wil zorgen en dan de raad wil 

informeren over de bevindingen. Burgemeeste Wienen en wethouder Van Spijk zeggen dat 

zij dit zullen laten uitzoeken. (2017/330980) 

 

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

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Lijst organisaties die BRP-gegevens van gemeente 

krijgen 

De heer Trompetter (AP) mist op de actielijst de toezegging uit de vergadering van 2 maart 

2017 van de lijst van organisaties die BRP-gegevens krijgen van de gemeente. Toen heeft 

wethouder Van Spijk toegezegd uit te zoeken hoe het gesteld is met de lijst van organisaties 

waarmee de gemeente informatie kan delen. Graag alsnog helderheid van zaken. 

(2017/336582) 

 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Evaluatie experiment loting in het kader van participatie 

Cie. Bestuur 13 juli 2017: voor kennisgeving aangenomen. (2017/251583) 

1.2 Vaststellen Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) en Beleidslijn gemeente 

Haarlem voor vastgoedtransacties in het kader van de Wet Bibob 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: besproken in de commissie o.v.v. het college. N.a.v. de bespreking 

wordt de nota aangepast. Cie. Bestuur 13 juli: aangepaste nota ter kennisname en voor 

kennisgeving aangenomen. (2017/24286) 

 

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

2.1   Brief BM Wienen aan de Raad inzake Toekomstvisie Haarlem 2040 in gewijzigde versie in 

inspraak  

Cie. Bestuur 13 juli 2017: T.k. aangenomen (2017/298360) 

 

2.2 Toezegging Toezending benchmarks Cocensus  (2017/186017) 

Cie. Bestuur 13 juli 2017: Verantwoording toezegging T.k. aangenomen 

 

 

 


