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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 21 september 2017 

 Aantal bezoekers: 46 

 Aantal sprekers: 9 

 

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 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Onderzoek en aanbevelingen naar aanleiding van de motie Botsende Belangen op de 

kermis Zaanenlaan 

Cie. Bestuur 21 sept. 2017: onderzoek en aanbevelingen zijn behandeld. Het stuk gaat 

niet door naar de raad, omdat het volgens de commissie de lading van de motie 

onvoldoende dekt. Burgemeester Wienen neemt het voorstel terug en komt terug met 

een uitgebreide scenariostudie (instandhouding van de huidige situatie, herschikkingen 

op deze locatie en verplaatsing naar een andere locatie). De commissie stemt wel in 

met de vervroegde sluitingstijden van zondag t/m donderdag per 2018 bij kermis 

Zaanenlaan. Burg. Wienen wil de komende maand nog wel aftasten hoe het zit met het 

vervroegen van de openingstijden met een uur. Hij vindt het van groot belang dat de 

vergunningverlener persoonlijk op de hoogte is van de praktijk, maar hij is het ermee 

eens dat controle en handhaving niet in dezelfde hand mogen zijn. Dat is een punt uit 

het rapport waar hij achteraan zal gaan. Voorstel voor inperking van de kermis op de 

Grote Markt is voor nu van de baan. (2017/302570) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging overleg met hulpdiensten over veiligheid 

kermis Zaanenlaan 

Burgemeester Wienen zegt dat hij met de hulpdiensten gaat praten over de veiligheid 

van de kermis aan de Zaanenlaan. Hij zal het direct aan de commissie rapporteren als 

die de situatie niet veilig genoeg vinden. (2017/443155) 

 

   Moties - Motie 14.4 Botsende belangen op de kermis Zaanenlaan 

Cie. Bestuur 21 sept. 2017: onderzoek en aanbevelingen zijn besproken. Commissie 

wil dat college de motie nader uitwerkt in een scenariostudie. Motie nog niet 

afgehandeld. (2016/538275) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  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. 

Cie. Bestuur 21-9-2017: wegens tijdgebrek niet besproken. Op agenda 5 oktober. 

(2017/186103) 
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   Inventarisatie mogelijkheden extra inspanningen voor Global Goals for Sustainable 

Development 

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. 

Cie Bestuur 21-09-2017: niet behandeld wegens tijdgebrek. 

Cie. Bestuur 5-10-17: 

(2017/317643) 

 

8.  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. (2017/297494) 

 

9.  Rondvraag 

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

Bestuur 

Cie. Bestuur 21 sept. 2017: actielijst en jaarplanning zijn niet besproken wegens 

tijdgebrek. (2016/515786) 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Vaststellen Toekomstvisie Haarlem 2040  

cie. Bestuur 21 sept. 2017: t.k.n. ontvangen; wordt besproken in vergadering van 5 okt. 

cie. Bestuur 5 okt.:  

(2017/387911) 

 

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

 

2.1   Brief wethouder Joyce Langenacker van 7 september 2017  over Particuliere 

vakantieverhuur - toeristische verhuur 

Cie. Bestuur 21 sept.: t.k.n.; 5 okt. opnieuw geagendeerd. 

 

12.  Toezegging nav rondvraag over duidelijke richtlijnen voor pasfoto's  

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k.n. ontvangen. GroenLinks vindt hun oorspronkelijke vraag 

niet afdoende beantwoord. Zij stelde de vraag over de subjectieve toepassing van de 

richtlijnen door de baliemedewerkers. Hoe kan dat voorkomen worden? 

Cie. Bestuur 21 sept. 2017: aangevuld antwoord t.k.n.; opnieuw t.k.n. 5 okt. 2017. 

(2017/125073) 

 

2.2 Toezegging bij bespreking Integriteitsjaarverslag 2016 

Cie. Bestuur 21 sept. 2017: Beantwoording t.k.n.; opnieuw t.k.n. 5 okt. 2017. 
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(2017/244626) 

 

3 Ingekomen stukken 

 

3.1   Airbnb/reactie op brief wethouder Langenacker 

 
 

 

 

 

 

 


