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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 15 juni 2017 

 Aantal bezoekers: 7 

 Aantal sprekers: 0 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

op Kadernota 2017 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 24 mei 2017 

Cie. Bestuur 15 juni 2017: verslag van 24 mei is vastgesteld. (2016/515685) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststelling gewijzigd Jaarverslag en Jaarrekening 2016 

Behandeld in 4 Raadscommissies d.d. 15 juni 2017: cie. Bestuur adviseert behandeling als 

bespreekpunt in de raad van 22 juni. (2017/241492) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging aanlevering lijst van kwaliteitssystemen waar 

verbonden partijen 

De heer Smit (OPH) stelt voor in ieder geval op te nemen aan welk kwaliteitssysteem 

verbonden partijen deelnemen, zodat de raad enig beeld krijgt van de jaarlijkse controles die 

daar worden uitgevoerd. Wethouder Van Spijk biedt aan rond november een lijst aan te 

leveren van de kwaliteitssystemen waar verbonden partijen zich bij hebben aangesloten. 

(2017/286633) 

 

6a. Rapport rekenkamercommissie over jaarstukken 2016 

Behandeld in 4 Raadscommissies d.d. 15 juni 2017: cie. Bestuur adviseert behandeling als 

bespreekpunt in de raad van 22 juni. (2017/268792) 

 

6b.   Antwoordbrief aan commissie bestuur inzake proces Jaarrekening 2016 

Cie Bestuur 12-1-2017: ter kennisgeving aangenomen (2016/584000) 

Cie Bestuur 15-6-2017: toegevoegd i.v.m. info. over accountantsverklaring 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Toekomstvisie Haarlem 2040  vrijgeven voor inspraak 

Cie. Bestuur 8 juni 2017: eerste termijn van behandeling gestart. In vergadering van 15 juni is 

de eerste termijn afgerond. Meerderheid van de commissie stemt in met vrijgeven voor 

inspraak, nadat de scherpe scheiding Oost-West uit het stuk geschreven is. (2017/154917) 

 

8.  Rondvraag 

9.  Agenda komende commissievergadering(en) 

10.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, Uitvoering Archiefwet 2016 

Cie. Bestuur 15 juni 2017: t.k.n. opnieuw geagendeerd op 6 juli, omdat wegens tijdgebrek 
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commissie tkn stukken niet heeft kunnen agenderen voor evt. bespreking. 

(2017/174090) 

 

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

 

   Brief van wethouder Jeroen van Spijk d.d. 30 mei 2017 over 'Jaarrekening 2016 Werkpas 

Holding BV 

Cie Samenleving 15-6-2017: ter kennisgeving aangenomen (2017/253285) 

Cie. Bestuur 15 juni 2017: t.k.n. opnieuw geagendeerd op 6 juli, omdat wegens tijdgebrek 

commissie tkn stukken niet heeft kunnen agenderen voor evt. bespreking. 

 

   Brief wethouder Jeroen van Spijk d.d. 30 mei 2017 over Realisatie vervanging wagenpark 

Cie. Bestuur 15 juni 2017: t.k.n. opnieuw geagendeerd op 6 juli, omdat wegens tijdgebrek 

commissie tkn stukken niet heeft kunnen agenderen voor evt. bespreking. 

 

3. Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Ingekomen raadsvragen ex. artikel 38 fractie  TROTS HAARLEM  "Bedreigd lesbisch stel in 

Parkwijk" 

Deze vragen zijn begin mei 2017 als technische vragen beantwoord. 

Cie. Bestuur 15 juni 2017: beantwoording voor kennisgeving aangenomen.  

 
 

 

 

 
 

 


