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Besluitenlijst 
 

   
 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 1 februari 2018 

 Aantal bezoekers: 2 

 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 Bestuur van 11 januari 2018 

Cie. Bestuur 1 feb. 2018: verslag van 11 jan. 2018 vastgesteld incl. een tekstuele toevoeging 

van dhr. Trompetter op pagina 3. (2017/507569) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Vaststellen van het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2018 

Cie. Bestuur 11 jan. 2018: t.k.n. (wegens volle agenda) 

Cie. Bestuur 18 jan. 2018: bespreking in eerste termijn 

Cie. Bestuur 1 feb. 2018: bespreking in tweede termijn; voldoende besproken.(2017/574113) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging gebruik videobeelden ouders in Apeldoorn geschikt 

voor BIT-team Haarlem? 

Mw. Leitner (D66) zegt dat men in Apeldoorn goede ervaringen schijnt te hebben met het 

tonen van videobeelden ana ouders die niet willen geloven dat hun kind zich schuldig maakt 

aan criminele activiteiten. Zou dit ook een goede aanpak zijn voor het BIT-team van 

Haarlem? Burgemeester Wienen zal dit laten nagaan. (2018/80527) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging vraagbaakfunctie radicalisering voor professionals 

Mw. De Raadt (CDA) vraagt hoe het staat met het door de vorige buregemeester in 2013 

aangekondigde aanspreekpunt waar professionals terechtkunnen met al hun vragen rond 

radicalisering. Burgemeester Wienen zal hier nader op terugkomen. (2018/80543) 

 

6a De gemeentelijke handhavingscapaciteit 

Cie. Bestuur 11 jan. 2018: t.k.n. Wordt o.v.v. cie. betrokken bij bespreking van 

Aktieprogramma VTH 2018.  Cie. Bestuur 18 jan.: eerste termijn. 

Cie. Bestuur 1 febr.: tweede termijn; afdoende besproken. (2017/532941) 

 

   Toezeggingen - Burgemeester Wienen zegt toe met een inventarisatie op het gebied van 

handhaving te komen na de zomer  

Afgedaan  (2017/443074) 

 

6b Brief burg Wienen aan cie. Bestuur d.d. 18 juli 2017 inzake Stand van Zaken aanpak 

woninginbraken 

Cie. Bestuur 14/9/17: t.k.n.; o.v.v. SP ter bespreking geagendeerd. Op voorstel van PvdA 

toegevoegd aan de reeds geprogrammeerde algemene bespreking over Integrale veiligheid. 

Cie. Bestuur 18 jan. bespreking i.r.t. Actieprogramma IVH 2018 in eerste termijn 

Cie. Bestuur 1 febr. bespreking in tweede termijn; afdoende besproken. (2017/428391) 

 

6c Brief burg Wienen aan cie. Bestuur d.d. 5 december 2017 inzake stand van zaken aanpak 

woninginbraken 

Cie. Bestuur 18 jan. bespreking i.r.t. Actieprogramma IVH 2018 in eerste termijn. 

Cie. Bestuur 1 febr. bespreking in tweede termijn; afdoende besproken. (2018/10584) 
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6d Motie 19 'Veiligheid: ook dat doen we samen 

De raad verzoekt het college van BenW: Voor de zomer van 2017 een voorstel aan de 

gemeenteraad voor te leggen over de wijze waarop Haarlemmers invloed kunnen uitoefenen op 

de prioriteiten voor de politie en handhaving in hun wijk, naar het voorbeeld van 'de buurt 

bestuurt' in Rotterdam. (2016/525830) 

 

Cie. Bestuur 11 jan. 2018: Brief 23 nov. burg Wienen over voorstel prioritering veiligheid en 

handhaving 2018 n.a.v. acties bewonersparticipatie t.k.n.  

Cie. Bestuur 18 jan. 2018: Brief ter bespreking i.r.t. Actieprogramma IVH 2018. Eerste 

termijn. 

Cie. Bestuur 1 febr. bespreking in tweede termijn. Commissie vindt dat de motie nog niet 

vergaand genoeg is uitgevoerd (Bewoners daadwerkelijk laten mee beslissen over inzet van 

politie/handhavers in de wijk). 

 

   Toezeggingen - Toezegging vergroting toegankelijkheid meldingsloketten voor burgers 

De heren Rijssenbeek en Amand geven aan dat veel mensen niet weten op welke plek ze 

welke onderwerpen kunnen melden en bij de meldpunten weet men vaak niet adequaat te 

reageren. Die combinatie maakt mensen minder meldingsbereid. Burgemeester Wienen zegt 

toe te zullen nagaan hoe de toegankelijkheid van de loketten op dat gebied vergroot kan 

worden. (2017/330947) Afgehandeld? 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7a Aanpassen Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en 

fracties  (hst V) 

Cie. Bestuur 1 febr. 2018: behandeld en ter advisering naar de raad, nadat het presidium de 

vragen van de commissie heeft beantwoord.  (2018/48217) 

 

7b Aanpassingen Reglement van Orde vergaderingen gemeenteraad van Haarlem 

Cie. Bestuur 1 febr. 2018: advisering aan de raad. Vragen worden beantwoord door het 

presidium, daarna naar de raad. (2018/57748) 

 

7c Aanpassingen Algemene Commissieverordening  voor de commissievergaderingen van de 

gemeenteraad van Haarlem 

Cie. Bestuur 1 febr. 2018: advisering aan de raad. Vragen worden beantwoord door het 

presidium, daarna naar de raad. (2018/57754) 

 

8 Rondvraag 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging rondvraag SP over uitzendbureaus en discriminatie 

De heer Garretsen (SP) vraagt of de wethouder bereid is van uitzendbureaus waar de 

gemeente zaken mee doet, een verklaring te vragen dat zij zich niet schuldig (zullen) maken 

aan racistische praktijken en of hij bereid is de relaties te verbreken met bureaus die blijkten 

te discrimineren. Burgemeester Wienen lijkt het goed de uitzendbureaus op dat punt te 

bevragen en duidelijk te maken dat de gemeente dit soort zaken niet accepteert met als 

uiterste consequentie niet in zee te gaan met een bureau dat er zulke praktijken op nahoudt.  

(2018/80549) 

 

9 Agenda komende commissievergadering(en) 
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10 Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Informatienota Motie 'Actualiteit bepaalt de waarde van de Bestuursrapportage' 

Cie. Bestuur 11 jan. 2018 t.k.n. Op verzoek van OPH ter bespreking agenderen. 

Cie. Bestuur 22 febr. (2017/533479) 

 

1.2 Vaststelling Bestuurlijke P&C-kalender 2018 

Cie. Bestuur 1 febr. 2018: ter kennisname aangenomen.  

(2017/601056) 

 

   Jaaragenda - Bestuurlijke planning&controlkalender 2018 

Het college stelt jaarlijks de P&C-kalender voor het komende jaar vast. Over de bestuurlijke 

planning van behandeling van de P&C-documenten wordt de commissie geïnformeeerd. 

(2016/548572) 

 

1.3 Vaststellen risicoanalyse en actieagenda 2018 Vergunningen, toezicht en handhaving 

Cie. Bestuur 1 feb. 2018 t.k.n. 

(2017/448594) 

 

   Jaaragenda - Aktieprogramma Vergunningen, Toezicht en handhaving 2018 

Op grond van het beleidsplan VTH wordt het aktieprogramma Vergunningen,Toezicht en 

handhaving 2018 vastgesteld 

(2016/584813) 

Cie. Bestuur 1 feb. 2018 t.k.n. (2016/584813) 

 

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

 

   Brief aan Cie Bestuur, Voortgangsrapportage 2017-2 en begroting 2018 Werkpas Holding 

BV 

Cie Bestuur 1 febr. 2018 t.k.a. (2018/13337) 

 

 Motie 13.3 Gelijke monniken gelijke kappen de gemeente Haarlem is een betrouwbare 

overheid zowel bij betalen als bij terugbetalen 

Cie. Bestuur 1 febr. 2018: afgehandeld? (2017/565938) 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording vragen art 38 iz oprichten Kweektuinfonds 

Commissie Ontwikkeling 11 januari 2018: op verzoek van fractie HvH agenderen in cie 

Bestuur i.v.m. integriteitsaspect 

Cie. Bestuur 1 febr. t.k.n.; wordt ter bespreking geagendeerd in laatste vergadercyclus. 

(2017/536258) 

 

   Ingekomen raadsvragen - Schriftelijke vragen ex artikel 38 RVO Hart voor Haarlem inzake 

de oprichting Stichting Steunfonds Haarlemmer Kweektuin (2017/529257) 

 


