
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: woensdag 24 mei 2017 

 Aantal bezoekers: 2 

 Aantal sprekers: 1 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Ter kennisname verslag van het gesprek van de commissie Bestuur en de Driehoek d.d. 11 mei 

2017 

Vastgesteld in cie. Bestuur van 24 mei 2017 met volgende tekstwijziging: De heer Van Driel 

(CDA) merkt op dat hij niet heeft gesproken over handel in hard drugs in parken, maar op 

parkeerplaatsen.  (2016/515643) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Jaarverslag 2016 van de Veiligheidsregio Kennemerland 

Cie. Bestuur 24 mei 2017: cie. heeft advies aan de raad gegeven over het uitbrengen van 

zienswijze. Reactie van het college wordt door de commissie gevolgd. Hamerstuk met 

stemverklaring in raad van 1 juni. (2017/194488) 

 

7.  Zienswijze Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland 

Cie. Bestuur 24 mei 2017: cie. heeft advies gegeven aan de raad over het uitbrengen van 

zienswijze op de begroting. Commisssie volgt reactie van het college zonder aanvullingen. 

Hamerstuk in raad van 1 juni. (2017/194972) 

 

   Toezeggingen (nieuw)- Toezegging oplossing voor tekort vrijwilligers brandweer 

Spaarndam 

De heer Van Driel: In Spaarndam is de bezetting overdag echter ondermaats en hij is 

benieuwd wat daaraan gaat gebeuren. Burgemeester deelt het punt van zorg over het tekort 

aan vrijwilligers in Spaarndam, maar heeft geen kant-en-klaar plan om daar de nodige 

verandering in te brengen. Dat blijft een punt van aandacht. Hij zal dit punt oppakken en er 

bij de commissie op terugkomen. (2017/257512) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  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:  

(2017/141708) 

 

9.  Rondvraag 

10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 



 

 

 

 

 

 

/  

2 

 

2 

 

1.1 Evaluatie oprichting kringloopbedrijf en relatie afvalstoffenheffing 

Cie Samenleving 24-5-2017: ter kennisgeving aangenomen 

Cie. Bestuur 24 mei 2017: ter kennisgeving aangenomen (2017/179738) 

 

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

 

   Brief van BM Wienen van d.d. 10 mei 2017 aan Commissie Bestuur inzake Inzet susteams in 

horecagebied. 

Cie. Bestuur 24 mei 2017: t.k.n. en o.v.v. SP ter bespreking geagendeerd in volgende 

vergadering. (2017/218118) 

 

2.2 Toezegging n.a.v. inspreker over legalisering medicinale thuiskweek cannabis 

 (2017/125066) 

Cie. Bestuur 24 mei 2017: T.k.n. en o.v.v. commissie agenderen in volgende vergadering.  

 

2.3 Toezegging onderzoek naar inzet rolmodellen bij preventie komende generaties  

 (2017/84299) 

Cie. Bestuur 24 mei 2017: Beantwoording toezegging t.k.n. en voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

2.4 Toezegging Verzoek openbare lijst van (nog) geheime stukken 

Cie. Bestuur 24 mei 2017: Beantwoording toezegging t.k.n. en voor kennisgeving 

aangenomen. (2017/166691) 

 
 

 

 

 
 

 


