
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 18 mei 2017 

 Aantal bezoekers: 5 

 Aantal sprekers: 2 

 

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 13 april 2017 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: verslag van 13 april 2017 is ongewijzigd vastgesteld. 

(2016/515582) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststellen nieuwe Algemene plaatselijke verordening 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: behandeling is aangehouden o.v.v. de commissie. 

Burgemeester laat de toelichting uitbreiden, daarna een technisch vragenuurtje voor 

de commissie en dan nieuwe behandeling in de commissie. (2017/24562) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Vaststellen Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) en Beleidslijn gemeente 

Haarlem voor vastgoedtransacties in het kader van de Wet Bibob 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: afdoende besproken in de commissie o.v.v. het college. 

(2017/24286) 

 

   Toezeggingen (Nieuw) - Toezegging tussenrapportage en evaluatie BIO en 

Beleidslijn gemeente Haarlem Vastgoedtransacties  
Burgemeester Wienen zegt toe om na twee jaar een tussenrapportage en na vier jaar een 

evaluatie op te stellen van de Beleidsregel Integriteit & Overeenkomsten en Beleidslijn 

gem. Haarlem Vastgoedtransacties. (2017/244624) 

 

8.  Vaststellen Integriteitsjaarverslag 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: besproken o.v.v. de commissie. Burgemeester stelt voor 

nogmaals een discussie met elkaar over het onderwerp Integriteit te voeren. 

(2017/153500) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging bij bespreking Integriteitsjaarverslag 2016 
Burgemeester Wienen zal de juridische punten die de heren Van Driel en Rijssenbeek 

naar voren brgengen nader laten uitzoeken (zie verslag cie. Bestuur 18 mei 2017). 

(2017/244626) 

 

   Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

 

9.  Wijziging Regeling Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem, Onderzoeksprotocol 

Integriteitsschendingen gemeente Haarlem en aanwijzing integriteitsfunctionarissen 
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T.k.n. aan cie. Bestuur van 7/1/2016 en ter bespreking o.v.v. D66 in volgende 

vergadercyclus. Bespreking is uitgesteld tot ontvangst van het jaarverslag. 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: betrokken bij de bespreking van de nota Vaststellen 

Integriteitsjaarverslag. (2015/467586) 

 

10.  Rondvraag 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Rondvraag CU over gebruik persoonsgegevens 

voor promotie van aanleg zonnepanelen 
De heer Vreugdenhil (CU) vraagt of het gebruikelijk is dat gemeente persoonsgegevens 

gebruikt voor een dergelijk doel (n.a.v. op ruime schaal verspreide brief van wethouder 

Milieu over promotie van aanleg zonnepanelen en offerte aanvraag bij bepaalde 

stichting). Burgemeester Wienen zal uitzoeken hoe het zit met het gebruiken van 

persoonsgegevens voor dergelijke doelen. (2017/244630) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Rondvraag SP over Stimuleringsfonds Lokale 

Journalistiek a la Leiden 
De heer Garretsen (SP) vraagt of college aandacht wil schenken aan Stimuleringsfonds 

Lokale Journalistiek zoals dat onlangs in de Leidse gemeenteraad aan de orde is geweest. 

Burgemeester Wienen zegt toe dat het college het Leidse vorostel zal bekijken en daar 

een terugkoppeling van te geven aan de commissie. (2017/244628) 

 

11.  Agenda komende commissievergadering(en) 

12.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Beschikbaar stellen van budget voor inhuur tijdelijk extra personeel op WABO-

besluitvorming 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: t.k.n. ontvangen en voor kennisgeving aangenomen.  

(2017/135431) 

 

1.2 Vaststellen onderzoeksopzet 213a onderzoek naar de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het gebruik van accommodaties voor het jongerenwerk 

Commissie Samenleving 18 mei 2017: ter kennisname aangenomen 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: ter kennisname aangenomen (2017/189343) 

 

1.3 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. Schuift door naar volgende cyclus 

(2017/141708) 

 

2 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 
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2.1 Kermisverordening 
Herzien in verband met moderniseren en wegwerken onduidelijkheden 

(2016/584756) 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: ter kennisname aangenomen. BAZ kan als afgehandeld 

worden verwerkt. (2016/584756) 

 

2.2 Evaluatie pilot cameratoezicht 
beslissing over al-dan-niet voortzetten van proef met cameratoezicht in het uitgaansgebied; 

betreft uitvoering van afspraak uit coalitieprogramma (2016/584537) 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: ter kennisname ontvangen en o.v.v. D66 ter bespreking 

agenderen in volgende vergadering. (2016/584537) 

 

2.3 Brief gemeente Haarlem aan ABP over onthouden van beleggingen gerelateerd aan 

fossiele brandstoffen  (2016/147516) 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: brief is ter kennisname aangenomen.(2016/147516) 

 

2.4 Toezegging Rondvraag ruimere sluitingstijden tijdens de Ramadan 
De heer Van den Raadt (Trots Haarlem) vraagt of er speciale regelingen zijn om langere 

openingstijden van de horeca tijdens de Ramadan mogelijk te maken. Wethouder Van 

Spijk zegt dat hij die vraag zal doorgeven om technisch te laten beantwoorden. 

(2017/166804) 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: beantwoording toezegging is ter kennisname aangenomen. 

(2017/166804) 

 

2.5 Toezegging rondvraag TH kosten dossier Nieuwe Energie 

 (2016/550654) 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: beantwoording toezegging is ter kennisname aangenomen. 

(2016/550654) 

  

3 Ingekomen stukken 

 

3.1   R. Mooijekind; Verzoek incl. aanvulling tot aansluiten op "mijnoverheid.nl", openen 

elektronische weg voor bezwaarschriften en wob-verzoeken  

Cie. Bestuur 18 mei 2017: voor kennisgeving aangenomen. 
 

 

 

 

 


