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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 30 maart 2017 

 Aantal bezoekers: 1 

 Aantal sprekers: 0 

 

1.  Opening en mededelingen door voorzitter Martien Brander 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 2 en 9 maart  

Cie. Bestuur 30 maart 2017: verslagen van 2 en 9 maart vastgesteld. 

Op pagina 1 van het verslag van 2 maart wordt de eerste zin van de bijdrage van de heer 

Trompetter gewijzigd in: De heer Trompetter (AP) vraagt naar de relatie met de kwestie van 

de vergoeding door verzekeraars van de in Nederland legaal geteelde medicinale wiet die nu 

voornamelijk voor export naar het buitenland geproduceerd lijkt te worden. 

(2016/512860) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Actuele status geheime stukken 

Cie Samenleving 23-3-2017: de commissie gaat akkoord met het opheffen van de 

geheimhouding op de verslagen van de besloten vergaderingen van 17 en 24 maart 2016. 

Cie Ontwikkeling 30-3-2017: 

Cie Bestuur 30-3-2017: behandeld en akkoord. Gaat als hamerstuk naar de raad van 6 april. 

(2017/88038) 

 

   Toezeggingen - Toezegging Verzoek openbare lijst van (nog) geheime stukken 

Diverse fracties vragen een openbare lijst waarin de geheime stukken benoemd zijn met 

daaraan gekoppeld een houdbaarheidsdatum. Wethouder Van Spijk zegt dat hij 

burgemeester Wienen zal laten nagaan of er nog een langere lijst van geheime stukken is. 

(2017/166691) 

 

7.  Vaststellen Eerste Wijzigingsverordening belastingen 2017 

Cie. Bestuur 30 maart: behandeld en kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad. 

(2017/63173) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Rondvraag 

 

   Toezeggingen - Toezegging Rondvraag digitaal indienen van subsidieaanvragen 

De heer Vreugdenhil (CU) vraagt of subsidieaanvragen alleen schriftelijk kunnen worden 

ingediend of dat men die ook digitaal kan indienen met een gescande handtekening. 

Wethouder Van Spijk zegt dat antwoord niet paraat te hebben, maar technisch zal laten 

geven. (2017/166809) 

 

   Toezeggingen - 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) 
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9.  Agenda komende commissievergadering(en) 

10.  Jaarplanning en actielijst commissie Bestuur 

Cie. Bestuur 30 maart 2017: besproken. 

(2017/141047) 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Global Goals for Sustainable Development 

Cie. Bestuur 30 maart 2017: t.k.a. (2017/42150) 

 

1.2 Ambtelijke samenwerking Haarlem - Zandvoort 

Cie. Bestuur 30 maart 2017: t.k.a. (2017/82121) 

 

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

 

   Brief burgemeester Wienen d.d. 7 maart 2017 over Bestuurlijke besluitvorming realisatie van 

Meldkamer Noord-Holland 

Cie. Bestuur 30 maart 2017: t.k.a. (2017/122319) 

 

   brief van wethouder Van Spijk d.d. 27 februari 2017 inzake voortgang experiment loting 

Cie. Bestuur 30 maart 2017: t.k.a. (2017/105136) 

 

2.3 Toezegging n.a.v. aangehouden motie 12 (OPH) over PvA voor plaatsen van 

verkiezingsborden/posters door Spaarnelanden 

Burgemeester Wienen stelt voor de politieke partijen uit te nodigen om de praten over 

Verkiezingen en Plakken (n.a.v. aangehouden motie 12 van OPH over 'goede voorbeeld'). 

(2016/526586) 

Cie. Bestuur 30 maart 2017: t.k.n. beschouwt dit als tussenbericht, want de toegezegde 

afspraak met werkgroep t.b.v. voorbereiding Verkiezingen 2018 heeft nog niet plaatsgevonden. 

(2016/526586) 

 

2.4 Toezegging over informatie rolmodellenaanpak (2017/84333) 

Cie. Bestuur 30 maart 2017: t.k.n. ontvangen. Commissie wil deze informatie betrekken bij het 

gesprek met de Driehoek op 11 mei a.s. (2017/84333) 

 

2.5 Motie 29 Veilig Thuis  

Cie. Bestuur 30 maart 2017: t.k.a. (2016/334639) 

 

2.6 Notitie VRK verdeelsleutel overhead en marktwerking 

De heer Fritz is benieuwd of het voornemen om commerciële dienstverlening goedkoper te 

maken betekent dat die daarmee de facto gesubsidieerd wordt door de publieke taken. 

Burgemeester Schneiders zegt desgevraagd toe op schrift uit te laten leggen hoe de toedeling 

van kosten bij de VRK geregeld was en gaat worden. (2015/230114) 

Cie. Bestuur 30 maart 2017: t.k.a.  
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