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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 14 september 2017 

 Aantal bezoekers: 17 

 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 18 mei, 24 mei, 6 juli en 13 juli en besloten 

verslag van 13 april 

Cie. Bestuur van 14 september 2017: de verslagen van de openbare vergaderingen van 18 mei, 

24 mei en 6 juli en de besloten vergadering van 13 april 2017 worden ongewijzigd vastgesteld. 

Het verslag van openbare vergadering van 13 juli 2017 wordt vastgesteld met een tekstuele 

wijziging: Op pagina 3 worden in de bijdragen van de heer Vreugdenhil de woorden 'hij als 

raadslid' vervangen door 'de CU als raadsfractie'.(2016/515747) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Jaarverslag van de Adviescommissies voor bezwaarschriften over 2016 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: t.k.n. ontvangen; wordt o.v.v. de commissie (VVD) besproken in de 

vergadering van 24 mei. 

Cie. Bestuur 24 mei 2017: bespreking wegens tijdgebrek doorgeschoven naar 8 juni. 

Cie. Bestuur 8 juni 2017: bespreking opnieuw doorgeschoven naar 6/13 juli. 

Cie. Bestuur 14 sept. 2017: het Jaarverslag 2016 is voldoende besproken. 

(2017/141708) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging cijfermatig overzicht uitspraken bestuursrechter bij 

jaarverslag Adviescies voor Bezwaarschriften 

Mw Van der Smagt (VVD) mist in hoofdstuk 7 een cijfermatig overzicht van alle 

uitspraken van de bestuursrechter, met vermelding van het aantal dat de oorspronkelijke 

handeling van de gemeente corrigeert en het aantal uitspraken dat in kracht wordt gelaten. Zij 

wil dat overzicht bij volgende jaarverslagen graag wel opgenomen zien. Dat lijkt 

burgemeester Wienen een uitstekend idee. (2017/428428) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging check informele afhandeling van bezwaren 

Dhr. Rijssenbeek (D66) herhaalt zijn opmerking over de informele afhandeling van 

bezwaren. Die mogelijkheid was oorspronkelijk bedoeld om geheel in lijn met de nieuwe 

bestuursstijl oplossingen te zoeken die de burger het opnemen van een vrije dag en veel 

energie zou besparen. Burgemeester Wienen onderschrijft de bedoeling van de informele 

afhandeling. Het is niet de bedoeling dat de secretaris een inhoudelijk oordeel over het 

bezwaar afgeeft. Hij zal dat aan de orde stellen en in ieder geval bij de betrokkenen 

benadrukken dat het niet de bedoeling is bezwaarden onder druk te zetten. Binnen een maand 

verwacht hij te kunnen rapporteren. 

(2017/428455) 

 

7.  Brief burgemeester Wienen d.d. 9 juni 2017 over Handhaving Opiumwet bij gezinnen met 

kinderen 

cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k.n., SP verzoekt om bespreking in cie. Bestuur of Samenleving. 

Cie. Bestuur 14/09/17: de brief is afdoende behandeld. (2017/330832) 

 

 Ter advisering aan de raad 
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8.  Zienswijze op werkplan en begroting 2018 Metropoolregio Amsterdam 

Cie. Bestuur 14 sept. 2017: de commissie beslist dat de zienswijze als hamerstuk met 

stemverklaring voor raad van 28 sept. 2017 geagendeerd kan worden. Vijf punten zullen aan 

de zienswijze worden toegevoegd. (2017/385733) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging overzicht inhoudelijke zaken en Haarlemse ambities in 

halfjaarlijkse rapportages over de MRA 

Bij navolgende halfjaarlijkse rapportages over de MRA zal wethouder Van Spijk wel zorgen 

voor inhoudelijke zaken die voor Haarlem van belang zijn. Hij zal ook een overzicht laten 

maken van alle Haarlemse ambities in MRA-verband. (2017/428490) 

 

   Toezeggingen - Toezegging Integrale Begroting 2018, MRA Jaarplan 2018 en 

meerjarenraming (2017/330136) Afgehandeld 

 

9.  Rondvraag 

10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Jaarrekening en jaarverslag 2016 Noord-Hollands Archief; vaststelling gemeentelijke bijdrage 

2016 

Cie. Bestuur 14 september 2017: t.k.n. ontvangen en voor kennisgeving aangenomen. 

(2017/194843) 

 

   Jaaragenda - VP vaststelling jaarrekening 2016 Noord-Hollands Archief.  

Vaststellen jaarrekening 2016. Dit is een collegebevoegdheid   (2016/545092) 

 

1.2 Handhavingsstrategie Openbare Inrichtingen Haarlem 

Cie Bestuur 14-9-2017: t.k.n.; wordt o.v.v. SP vóór het einde van het jaar ter bespreking 

geagendeerd in commissie Bestuur vanwege de beleidswijzigingen. 

(2017/265259) 

 

   Jaaragenda - Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet 

(2014/449948) 

Cie Bestuur 14-9-2017: Handhavingsstrategie Openbare Inrichtingen Haarlem t.k.n. 

ontvangen; o.v.v. SP wordt deze nota voor het einde van het jaar in de commissie besproken.  

Jaaragendapunt is afgehandeld, want nota beschikbaar. (2014/449948) 

 

1.3 Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet 

(2014/449948) 

Cie Bestuur 14-9-2017: Handhavingsstrategie Openbare Inrichtingen Haarlem t.k.n. 

ontvangen; o.v.v. SP wordt deze nota voor het einde van het jaar in de commissie besproken. 

Jaaragendapunt is afgehandeld, want nota beschikbaar. (2014/449948) 

 

1.3 Inventarisatie mogelijkheden extra inspanningen voor Global Goals for Sustainable 

Development 
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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. 

 (2017/317643) 

 

   Toezeggingen - Toezegging notitie uitwerking Global Goals 

Cie. Bestuur 14-9-2017: ter kennisgeving ontvangen; de nota Inventarisatie mogelijkheden 

extra inspanningen voor Global Goals for Sustainable Development is ter bespreking 

geagendeerd op 21 sept.  (2017/186103) 

 

1.4 Stand van zaken nieuwe overeenkomst SRO Kennemerland BV 

Cie. Bestuur 14 sept. 2017: t.k.n. ontvangen; o.v.v. SP wordt de overeenkomst ter bespreking 

geagendeerd op 21 sept. om de vinger aan de pols van de ontwikkelingen te houden.  

(2017/297494) 

 

   Toezeggingen - Toezegging bij hercontractering SRO: afspraken over inhoud jaarverslagen 

SRO 

 (2017/72988) 

 

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

 

   Brief BM Wienen d.d. 18 juli 2017 inzake Stand van Zaken aanpak woninginbraken. 

cie. Bestuur 14/9/17: o.v.v. SP ter bespr; op voorstel PvdA bij periodieke overleg integrale 

veiligheid (2017/341414) 

 

   Brief BM Wienen aan Commissie Bestuur d.d. 21 juli 2017 inzake Voortgang uitvoering 

Integraal plan van aanpak radicalisering.  

 

   Brief van wethouder Jur Botter d.d. 4 juli 2017 over Raadsmarkt en informatie UMTS 

Cies Beheer, Bestuur en Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/308832) 

 

   brief van wethouder Jeroen van Spijk d.d. 4 juli 2017 over de Omgevingswet 

Cies Ontw. en Bestuur 14 september 2017: t.k.n. ontvangen en voor kennisgeving 

aangenomen (2017/308471) 

 

2.5 Toezegging Rapportage Evaluatie Kermissen toe sturen aan Raad 

Burgemeester Wienen zegt toe de rapportage Evaluatie kermissen toe te sturen aan de raad 

(2016/538296) 

Commissie Ontwikkeling 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen. Toezegging hiermee 

afgedaan 

27 juli 2017: beantwoording van deze toezegging niet voor Ontwikkeling, maar voor cie. 

Bestuur. 

Cie. Bestuur 14/9/17: t.k.n. aangenomen. (2016/538296) 

 

2.6 Toezegging oplossing voor tekort vrijwilligers brandweer Spaarndam 

Cies Bestuur 14-9-2017: beantwoording ter kennisgeving aangenomen. 

(2017/257512) 

 
 


