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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 16 november 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 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

5.  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. 

Cie Bestuur 16-11-2017: besproken. (2017/265259) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging toezending bijlage 1 Horecasanctiebeleid 

De heren Garretsen en Vreugdenhil vragen om bijlage 1 Horecasanctiebeleid. Burgemeester 

Wienen zegt toezending van de bijlage toe zodra deze beschikbaar komt. (2017/536452) 

 

6.  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. Cie. 

Bestuur 21 sept. 2017: i.v.m. tijdgebrek verschoven naar 12 oktober ter bespreking. Cie 

Bestuur 2 november 2017: verschoven naar 16 november 2017. 

Cie. Bestuur 16 november 2017: besproken. (2017/297494) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging evaluatie volgens aandachtspunten RKC 

Mw. Van der Smagt vraagt of de wethouder bereid is de evaluatie conform de brief van de 

RKC in te richten. Wethouder Van Spijk zegt dat de aandachtspunten uit de brief van de 

RKC allemaal overgenomen worden. (2017/536508) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging beantwoording technische vraag over reactie 

Belastingdienst 

De heer Vreugdenhil (CU) vraagt of de Belastingdienst akkoord heeft gegeven op de nieuwe 

fiscale regeling en de contractvergoeding. Wethouder Van Spijk zal dat laten nagaan en dan 

technisch (schriftelijk) laten beantwoorden. (2017/536489) 

 

7.  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 (16). 

Cie. Bestuur 16 nov. 2017: besproken. (2017/320285) 

 

8.  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. 

Cie Bestuur 16-11-2017: besproken. (2017/424159) 
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9.  Brief RKC aan raad d.d. 19 sept. 2017 inzake oordeel RKC over afdoening vijf aanbevelingen 

t.a.v. de jaarstukken gemeente Haarlem 

Raad 28 sept. 2017: t.k.n. Op verzoek van OPH ter bespreking in cie. Bestuur geagendeerd. 

Cie. Bestuur 16 nov. 2017: niet besproken. Wordt op 30 nov. opnieuw ter afhandeling 

geagendeerd. (2017/447438) 

 

10.  Rondvraag 

11.  Agenda komende commissievergadering(en), jaarplanning en actielijst 

12.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 EU Partnership Urban Agenda 'Innovative and responsible procurement' 

Cie Bestuur 16-11-2017: voor kennisgeving aangenomen; update komt in 2e kwartaal 2018 

beschikbaar en naar commissie gestuurd. (2017/450916) 

 

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

 

2.1 Toezegging Plan van Aanpak nazorg aan ex-gedetineerden 

Cie. Bestuur 16 nov. 2017: t.k.n. en o.v.v. CU en AP ter bespreking geagendeerd. 

(2017/330415) 

 

3 Ingekomen stukken 

 

3.1    Monitoring opvolging RKC-aanbevelingen 

 
 

 

 

 

 

 


