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Besluitenlijst 

 

 Commissie bestuur 
 Datum: donderdag 11 oktober 2018 

 Aantal bezoekers: 65 

 Aantal sprekers: 13 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

5.  Agenda komende vergadering(en), actielijst en jaarplanning 

6.  Het transcript van de vergadering van 13 september 2018 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.1 Evaluatie SRO Kennemerland BV - 2017 
Commissie Samenleving 4-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen 
Commissie Bestuur 11-10-2018: voldoende besproken. De afspraak blijft staan dat er jaarlijks 
een nota komt waarin informatie wordt verstrekt over het functioneren van SRO als 
opdrachtnemer van de gemeente én SRO als dienstverlener voor derden. (2018/447742) 

7.1.1 Toezeggingen - Toezegging evaluatie volgens aandachtspunten RKC 
Commissie Bestuur 11-10-2018: de commissie neemt het advies van de RKC over met dien 
verstande dat wethouder Snoek toezegt dat alleen het Klanttevredenheidsonderzoek voor 
de Kadernota aan de commissie Samenleving wordt voorgelegd. De toezegging blijft actief. 

7.2 Jaarverslagen 2017 deelnemingen gemeente Haarlem  

Commissie Bestuur 13-9-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP 
vergadering 13-9-2018) voor wat betreft het onderdeel SRO 
Commissie Bestuur 11-10-2018: voldoende besproken 

(2018/400977) 

 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

8. Bestuursrapportage 2018 
Commissie Samenleving 4-10-2018: de commissie gaat akkoord om de Bestuursrapportage 
2018 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 
2018.  
Tevens adviseeert de commissie de raad de Bestuursrapportage 2018 als hamerpunt te 
agenderen voor de raad van 18 oktober 2018. 
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Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: programmanr. 4 behandeld. Cie. Bestuur mag beslissen 
over status van behandeling in de raad. 
Commissie Bestuur 11-10-2018: kan als bespreekpunt naar de raad van 18 oktober 2018, 
Commissie Beheer 11-10-2018: commissie Beheer geeft aan dat commissie Bestuur mag 
beslissen over de status van behandeling in de Raad van 18 oktober 2018.  

(2018/576433) 

 NIEUW Toezeggingen - Toezegging informatie nav controle boeken Panopticon 

Wethouder Snoek zegt op verzoek van de commissie toe na te gaan waarom is 
afgeweken van de afspraak om de raad driemaandelijks te informeren inzake de 
bevindingen van de controle van de boeken van Panopticon en de commissie hierover 
te informeren. Hij zegt ook toe een procesvoorstel aan de commissie voor te leggen. De 
informatie is eind oktober 2018 beschikbaar voor de commissie. 

(2018/687218) 

 

 Pauze 

 

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

Commissie Bestuur 11-10-2018: er waren geen insprekers voor dit agendapunt 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.1 Uitwerking en mogelijkheden verplaatsen kermis Zaanenlaan 

Commissie Bestuur 28-6-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (D66). Op 
verzoek van de commissie wordt bij deze discussie betrokken de antwoorden op de 
artikel 38 vragen. motie 14.3 Botsende belangen en het onderzoek en aanbelingen 
nav motie 14.3 
Commissie Bestuur 13-9-2018: het onderwerp wordt doorgeschoven naar de 
volgende vergadering (11-10-2018) 
Commissie Bestuur 11-10-2018: uiterlijk maandag is duidelijk welke van de twee opties het 
bij meerderheid gaat worden: 

1. Nu eerst onderzoek naar de verbeteringsmogelijkheden van de kermis op de locatie 
Zaanenlaan. Mocht naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek behoefte 
zijn aan een vervolgonderzoek naar (een) andere locatie(s), dan kan na bespreking 
van dit onderzoek daartoe worden besloten. 

2. Onderzoek naar de verbeteringsmogelijkheden van de kermis op de locatie 

Zaanenlaan én aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden tot verplaatsing van 

de kermis naar de locatie grasveld hoek Kleverlaan/Jan Haringstraat 

D66, GroenLinks. Trots zijn voor voorstel 2 

PvdA, SP, CDA, OPH, CU, AP, VVD, Liberaal Haarlem, HvH en JH zijn voor voorstel 1 

10.2 Motie 14.4 Botsende belangen op de kermis Zaanenlaan 
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Commissie Bestuur 11-10-2018: de motie is niet afgedaan  

10.3 Beantwoording aanvullende vragen ex artikel 38 Kermis op de Zaanenlaan 

Commissie Bestuur 13-9-2018: het onderwerp wordt doorgeschoven naar de 
volgende vergadering (11-10-2018) 
Commissie Bestuur 11-10-2018: voldoende besproken 

(2018/411612) 

10.4 Ingekomen stukken ten behoeve van de mogelijke verplaatsing van de kermis 

Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

 

11. Zienswijze geven op werkplan en begroting 2019 Metropoolregio Amsterdam 
Commissie Bestuur 11-10-2018: kan als bespreekpunt naar de raad van 18 oktober 2018. 
GroenLInks werkt een voorstel uit voor een gedragen zienswijze. 

(2018/530768) 

 •  NIEUW Toezeggingen - Toezegging input commissie vragen commissie governance 
structuur 

Burgemeester Wienen zegt toe de commissie om input te vragen, aan de hand van de 
ideeën die hierover leven binnen de MRA, ten aanzien van het aanpassen van de 
governance structuur van de MRA. 

(2018/688580) 

 •  NIEUW Toezeggingen - Toezegging openbare verslagen van de bestuursvergaderingen MRA 

Burgemeester Wienen zegt toe voortaan de openbare verslagen van de 
bestuursvergaderingen van de MRA aan de commissie te doen toekomen. 

(2018/688614) 

 

 Pauze 

 

 

12. Beantwoording artikel 38-vragen AP inzake ontruiming Waarderpolder 
Commissie Samenleving 6-9-2018: ter kennisgeving aangenomen 

Commissie Bestuur 13-9-2018: ter kennisgeving aangenomen 
Commissie Bestuur 11-10-18: voldoende besproken 

(2018/494771) 

12.1 Ingekomen raadsvragen - Art.38 vragen AP inzake ontruiming Waarderpolder 

(2018/372773) 

 

13.1 Input commissie aan burgemeester Wienen inzake prioriteiten voor het integraal veiligheids- 

en handhavingsbeleid en bespreken veiligheidsanalyse 
Commissie Bestuur 11-10-2018: vanwege tijdsgebrek niet behandeld. De commissie zal haar 
input schriftelijk geven met het verzoek aan de ambtelijke organisatie alle reacties te 
bundelen en deze met de commissie te delen. In december wordt het voorstel ter 

besluitvorming voorgelegd aan de raad via de commissie.  
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13.2 Brief aan Commissie Bestuur d.d. 18 juni 2018 inzake procedure totstandkoming Integraal 

Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2019-2022  

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen. Betrekken bij het gesprek over 

IVHB op 13 september (D66) 

Commissie Bestuur 11-10-2018: niet behandeld 

13.3 Toezeggingen - Toezegging gebruik videobeelden ouders in Apeldoorn geschikt voor BIT-

team Haarlem? 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen. Betrekken bij het gesprek over 

IVHB op 13 september (D66) 
Commissie Bestuur 11-10-2018: niet behandeld 

13.4 Toezeggingen - Toezegging gegevens over autobranden en autodiefstal 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen. Betrekken bij het gesprek over 
IVHB op 13 september (D66) 
Commissie Bestuur 11-10-2018: niet behandeld 

13.5 Moties - Motie 16.1 Realiseer Meldpunt Radicalisering (2018/98010) 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen. Betrekken bij het gesprek over 

IVHB op 13 september (D66) 

Commissie Bestuur 11-10-2018: niet behandeld 

 

14. 1e bespreking concept Raadsjaaragenda 

Commissie Bestuur 11-10-2018: vanwege tijdsgebrek niet behandeld.  

 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Het archiveren van voor 2009 geheim verkaarde politiek bestuurlijke besluiten 
Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/423267) 

1.2 Integriteitsjaarverslag 2017 
Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/403411) 

1.3 Het openstellen van de elektronische weg voor het indienen van bezwaarschriften 
Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/559262) 

1.3.1 Toezeggingen - Toezegging digitaal aantekenen van bezwaar 

Commissie Bestuur 11-10-2018: motie is afgedaan 

1.3.2 Toezeggingen - Toezegging Nieuwe procedure berichtenverkeer  
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 Commissie Bestuur 11-10-2018: toezegging is afgedaan 

1.3.3 Toezeggingen - Motie 2.75 Open de digitale snelweg 
 Commissie Bestuur 11-10-2018: toezegging is afgedaan  

1.4 Kostendekkendheid leges 2018. 
Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/523154) 

1.4.1 Toezeggingen - Toezegging overzicht niet kostendekkende leges 

 Commissie Bestuur 11-10-2018: toezegging is afgedaan 

 

2. Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

2.1 RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Verbonden partijen IN de P&C documenten 

2.1.1 Besluit over RKC-advies inzake verantwoording opvolging aanbeveling 2017/307032 over 
Verbonden Partijen n.a.v. onderzoek Jaarstukken 2016 
Commissie Bestuur 11-10-2018: op verzoek van de commissie agenderen voor een volgende 
vergadering 

(2018/616280) 

2.2 Toezegging reactie op opmerking dhr. Aynan over weggooien briefpapier en enveloppen 

oude huisstijl 

Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

2.3 Motie 9.6 Onderzoek aansluiting bij de Gemeentelijke Ombudsman 

 Commissie Bestuur 11-10-2018: tussenbericht ter kennisgeving aangenomen, motie blijft 

actief 

 

2.4 Toezegging n.a.v. inspreker mw. De Nijs over Themamarkt De Dreef 

 (2018/126956) 

Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen en toezegging afgedaan 

2.4.1  Afdoening: Motie 23.3 Voor de zoveelste maal: handen af van de themamarkten op de 

Dreef! 

Commissie Bestuur 11-10-2018: motie afgedaan 

2.4.2 180220 Urgent bericht t.b.v. Raadsvergadering themamarkten op de Dreef 
Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

2.5 Toezegging ter inzage leggen stukken standaard 

Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

2.6 Toezegging uitleg doelstellingen in relatie tot inkoopstromen  

Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

2.7 Toezegging informatie plannen provincie bouw datacenter 

Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 

 

 


