
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 8 maart 2018 

 Aantal bezoekers: 6 

 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 verslagen van de commissie van 8 en 22 februari 2018 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: de verslagen van 8 en 22 februari zijn ongewijzigd vastgesteld. 

(2017/593722) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  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. 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: memo van presidium is besproken, verordening gaat ter 

vaststelling naar raad van 15 maart als hamerstuk met stemverklaring. (2018/48217) 

 

7a. Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 1 januari 2015 tot en met 31 december 

2015 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: verantwoording 2015 is besproken en gaat ter vaststelling naar 

raad van 15 maart als hamerstuk. (2018/40255) 

 

7b. Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 1 januari 2016 tot en met 31 december 

2016 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: verantwoording 2016 is besproken en gaat ter vaststelling naar 

raad van 15 maart als hamerstuk. (2018/40302) 

 

8. Actuele status geheime stukken 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: verantwoording 2015 is besproken en gaat ter vaststelling naar 

raad van 15 maart als hamerstuk. 

(2018/40048) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging bij nota Actuele status geheime stukken 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) merkt op dat er inmiddels een gerechtelijke uitspraak uit is 

over punt 10 uit de lijst van geheime stukken, zodat dit nu openbaar gemaakt kan worden. 

Ook wijst zij erop dat bij de agenda van de komende raadsvergadering al een collegebesluit 

over het opheffen van de geheimhouding van vijf stukken gepubliceerd is waar de raad in die 

vergadering nog een besluit over moet nemen. De heer Trompetter (AP) vraagt wanneer het 

college denkt de punten 4, 11 en 12 van die lijst afgerond te hebben. Burgemeester Wienen 

zegt dat de gemeente ten tijde van het opstellen van de lijst nog in beroep had kunnen gaan 

tegen de gerechtelijke uitspraak van punt 10, maar dat dit punt nu gepasseerd is, zodat het 

inderdaad openbaar gemaakt kan worden. Hij erkent dat de collegebesluiten formeel 

inderdaad nog niet hadden mogen worden gepubliceerd en zal dat punt meenemen naar de 

organisatie. Op de vragen van de Actiepartij heeft hij geen antwoorden paraat. Hij zal die 

technisch laten afhandelen. 

(2018/139648) 
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9. Vaststellen Eerste Wijzigingsverordening belastingen 2018 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: verantwoording 2015 is besproken en gaat ter vaststelling naar 

raad van 15 maart als hamerstuk. (2018/47590) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10. Bevindingen accountant naar aanleiding van de interim controle 2017 

Cie. Bestuur 11 jan. 2018: t.k.n. Op verzoek van VVD bespreken na behandeling door 

auditcommissie. Cie. Bestuur 8 maart 2018: afdoende besproken. (2017/586869) 

 

   Jaaragenda - Rapportage interim bevindingen controle 2018 van PWC 

Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de PWC. (2018/16108) 

 

11. Delegatiebesluit 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging informeren raad als een raadsbevoegdheid in het geding 

is (i.r.t. Delegatiebesluit) 

De heer Garretsen (SP) verzoekt om de raad te informeren als een raadsbevoegdheid in het 

geding is. Burgemeester Wienen zegt het informeren van de raad reëel te vinden, hij zal dat 

doorgeven aan de organisatie. Maar hij is niet voor het heropenen van de discussie. Hij zal 

daar nog op terugkomen omdat hij helderheid op dat punt gewenst vindt. (2018/139654) 

 

12. Rondvraag 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Rondvraag SP over invulling vacatures bij bodedienst 

De heer Garretsen (SP) vraagt of er al vacatures zijn opengesteld voor de functies van de 

twee bodes bij de bodedienst, die binnenkort met pensioen gaan. Hij vraagt dit omdat de 

wethouder hem eerder heeft verzekerd dat de bodedienst zal worden gehandhaafd. 

Wethouder Van Spijk antwoordt dat hij dit zal nagaan.  (2018/139626) 

 

13. Agenda komende commissievergadering(en) 

 

14. Jaarplanning en actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 8 maart 2018 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: Jaarplanning en actielijst zijn besproken. (2018/110337) 

 

15. Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, Uitvoering Archiefwet 2016-2017 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: t.k.n. 1.1 en voor kennisgeving aangenomen (2018/88660) 

 

1.2 Werkwijze restantbudgetten versnellers en beleidsintensiveringen 2017 

Cie. Bestuur 8 maart: ter kennisname stuk 1.2 wegens tijdgebrek 

Cie. Bestuur 26 april ter bespreking (2018/95975) 

 

2. Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 
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2.1 Toezegging overzichten geregistreerde meldingen i.r.t. coffeeshop The Lounge 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: antwoordbrief is t.k.n. aangenomen. (2018/59569)  

 

2.2 Toezegging vergroting toegankelijkheid meldingsloketten voor burgers 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: antwoordbrief toezegging voor kennisgeving aangenomen. 

(2017/330947) 

 

2.3 Motie 11.12 Je Maintiendrai La coulance 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: verantwoording uitvoering motie d.d. 20 juni 2017 (!) is voor 

kennisgeving aangenomen. (2017/258343) 

 

2.4 Stavaza Overheidsparticipatie 

Cie. Bestuur 8 maart 2018:  brief d.d. 2 maart is voor kennisgeving aangenomen. 

(2018/71277) 

 

2.5   Brief burg. Wienen d.d. 2 maart 2018 aan cie. Bestuur inzake Stavaza aanpak Jeugdoverlast 

Haarlem 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: brief betrekken bij volgende bespreking van de BIT-teams. 

 

   Brief weth. Van Spijk aan cie Bestuur d.d. 5 maart 2018 inzake Stand van zaken 

informatiebeheer en archieven 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: brief voor kennisgeving aangenomen. 

 

3. Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording raadsvragen ex art 38 RvO van de fractie van de SP inzake besluit op WOB 

verzoek beïnvloeding herinrichting van de Dreef 

Cie Beheer 22/2/2018: voor kennisgeving aangenomen 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: t.k.n. 3.1. SP wil het nog een keer bespreken (2018/75752) 

 

   Ingekomen raadsvragen - Art 38 vragen SP over besluit op WOB verzoek beïnvloeding 

herinrichting Dreef 

Cie Beheer 22/2/2018: voor kennisgeving aangenomen (2018/68906) 

Cie. Bestuur 8 maart 2018: t.k.n. 3.1. SP wil beantwoording nog een keer bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 


