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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 30 november 2017 

 Aantal bezoekers: 1 

 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.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 2 november  

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: verslag van 2 nov. 2017 is ongewijzigd vastgesteld. 

(2016/515957) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststellen nieuwe berekeningsmethodiek grondprijs bij project "Oneigenlijk Gebruik 

Gemeentegrond". 

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: besproken en als bespreekpunt naar de raad van 21 december. 

(2017/452678) 

 

7.  Raadsjaaragenda 2018 

Commissie Samenleving 30-11-2017: als hamerstuk naar raad 

Commissie Bestuur 30-11-2017: als hamerstuk naar raad (2017/535438) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Toezegging Plan van Aanpak nazorg aan ex-gedetineerden 

In de verantwoording van Motie 46 Meer zorg voor nazorg ex-gedetineerden (t.k. cie. 6 juli) 

wordt toegezegd dat een Plan van Aanpak met concrete acties na de zomer aan de commissie 

wordt aangeboden. (2017/330415) 

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

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: besproken.  

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging bij PvA nazorg ex-gedetineerden over afspraken met 

woningcorporaties over huisvesting 

De heer Trompetter (AP) vraagt of er al afspraken met corporaties zijn gemaakt. 

Burgemeester Wienen laat weten hoe het staat met deze prestatieafspraken over huisvesting 

van ex-gedetineerden. (2017/589487) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging volgende PvA nazorg ex-gedetineerden incl. zorg voor 

ex-gedetineerden met verstandelijk handicap of psychiatrische problemen 

De heer Garretsen mist specifieke maatregelen voor de groep met een verstandelijke 

beperking en een psychiatrisch probleem of verslaving. Burg Wienen zegt toe in volgende 

rapportages meer in te gaan op de speciale zorg voor ex-gedetineerden. Als dat nodig blijkt te 

zijn, zal hij daar een aprte notitie aan wijden. Hij zal wethouder Botter vragen de commissie 

schriftelijk te laten weten hoe het daar nu mee staat. 

(2017/589477) 

    

9a 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 
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geagendeerd. 

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: afdoende besproken. (2017/447438) 

 

9b Monitoring opvolging RKC aanbevelingen - Brief RKC d.d. 30 okt 2017 aan gemeenteraad 

inzake Overzicht openstaande RKC-aanbevelingen oktober 2017 

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: afdoende besproken. (2017/533203) 

 

10. Rondvraag 

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

12 Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Informatienota 213a onderzoek 2018 

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: t.k.n. en voor kennisgeving aangenomen. (2017/268560) 

 

1.2 Onderzoeksopzet 213a onderzoek verzakelijking subsidiesystematiek 

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: t.k.n. en voor kennisgeving aangenomen. (2017/494868) 

 

1.3 Informatienota Decemberrapportage 2017 

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: t.k.n. en voor kennisgeving aangenomen. (2017/495760) 

 

   Jaaragenda - Financiële wijziging 2017 

Betreft alleen de financiële wijzigingen van de lopende begroting. Deze moeten worden 

vastgesteld door de raad. (2016/548631) 

 

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

 

   Brief wethouder Langenacker d.d. 8 nov. 2017 aan wijkraden binnenstad inzake Particuliere 

vakantieverhuur/ toeristische verhuur 

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: t.k.n. en voor kennisgeving aangenomen. (2017/532018) 

 

10.  Toezegging Rondvraag SP over Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek a la Leiden 

 (2017/244628) 

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: t.k.n. en voor kennisgeving aangenomen. 

 

11.  Motie 25 Service gerichte gemeente eenvoudige formulieren en procedures 

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: t.k.n. en voor kennisgeving aangenomen. 

(2016/334621) 

 

12.  Toezegging informeren over cameratoezicht bij evenementen 

De heer Gün (GLH) vraagt of de commissie ook op de hoogte gesteld wordt van uitbreiding 

van cameratoezicht bij evenementen. Burgemeester Wienen zal de commissie informeren over 

het cameratoezicht tijdens evenementen. (2017/330338) 

Cie. Bestuur 30 nov. 2017: t.k.n. en voor kennisgeving aangenomen. 
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