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Besluitenlijst 

 

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 13 december 2018 

 Aantal bezoekers: 18 

 Aantal sprekers: 4 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

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

Commissie Bestuur 13-12-2018: voldoende besproken 

5.  Het transcript verslag van de vergadering van 11 oktober en 15 november 2018 

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisgeving aangenomen  

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  5e wijziging Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 

De raad wordt gevraagd het college toestemming te verlenen in te stemmen met de 

5
e
 wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015. 

Commissie Bestuur 13-12-2018: kan als hamerstuk naar de raad van 20-12-2018. De 
vraag van OPHaarlem, inzake de wijze waarop de directeur verantwoording aflegt aan 

het DB over het mandaat dat aan hem is verleend, wordt nog schriftelijk beantwoord.  
(2018/762521) 

 

7.  Decemberrapportage 2018 

Commissie Bestuur 13-12-2018: kan als hamerstuk stemverklaring naar de raad van 

20-12-2018 (2018/802709) 

 Toezegging - Toezegging informatie over kleine correcties afschrijving activa fysiek domein 

Wethouder Snoek heeft op verzoek van Jouw Haarlem toegezegd de commissie te 

informeren om welke kleinere correcties het precies gaat die per saldo € 88.000 bedragen 

(onderdeel afschrijving van de activa (fysiek domein)) (2018/892796) 

 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

9.  Actualisering Archiefverordening  
De raad wordt gevraagd de Archiefverordening inclusief de Memorie van toelichting vast te stellen  

Commissie Bestuur 13-12-2018: kan als hamerstuk naar de raad van 20-12-2018 

(2018/66139) 
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 Overige punten ter bespreking 

10.  Startnotitie programma Nieuwe Democratie 
De commissie wordt gevraagd aan te geven hoe zij als raad betrokken wil worden in het 
programma nieuwe democratie en in te stemmen met de voorgestelde werkwijze 

Commissie Bestuur 13-12-2018: voldoende besproken (2018/711444) 

 Toezeggingen - Toezegging informatie vervolgtraject Nieuwe Democratie 
Op verzoek van de commissie zegt wethouder Botter toe in april 2019 aan de raad een 

voorstel ter besluitvorming voor te leggen waarin de kaders worden neergelegd voor 

Nieuwe Democratie. Verder zegt hij toe met een voorstel te komen voor het vervolgtraject 

waarin in ieder geval de volgende onderdelen terugkomen: 

• de samenstelling van de stuurgroep waar ook burgers en raadsleden in deelnemen 

• op welke wijze de raad wordt betrokken tijdens de maand van de democratie 

• welke vastgoed objecten kunnen worden ingezet voor burgerparticipatie 

• op welke wijze raadsleden worden betrokken bij de training voor ambtenaren 

(2018/876919) 

10.1 Toezeggingen - Toezegging wethouder Botter over inspraak en nieuwe democratie 

Commissie Bestuur 13-12-2018: de toezegging is afgedaan (2018/807854) 

10.2 Moties - Motie 33 Versneller voor initiatieven 

Cie. Samenleving 13-12-2018: ter kennisgeving aangenomen (2016/334755) 

 

 Ter advisering aan de raad 

11.  Vaststellen Raadsjaaragenda 2019 
Commissie Samenleving 6-12-2018: Gaat als hamerstuk naar de raad. 

Commissie Bestuur 13-12-2018: kan als hamerstuk naar de raad van 20-12-2018     

(2018/790392) 

 

 Ter advisering aan de raad 

12.  Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRK 

Commissie Bestuur 13-12-2018: kan als hamerstuk naar de raad van 20-12-2018 

(2018/701631) 

 

 Overige punten ter bespreking 

13.  Regeling melden vermoeden misstand gemeente Haarlem 2018 

Commissie Bestuur 13-12-2018: voldoende besproken   (2018/525889) 

13.1 Toezeggingen - Toezegging voorstel gescheiden afhandeling integriteitsmeldingen 

Commissie Bestuur 13-12-2018: afgedaan 

 Toezeggingen - Toezegging terugkoppeling overgenomen adviespunten cie Bestuur 

Burgemeester Wienen zegt toe de commissie schriftelijk te informeren over welke adviezen 
van de commissie Bestuur worden overgenomen en wat de implicaties daarvan zijn. Hierin 
komen in ieder geval  de volgende zaken aan de orde: 

• het aanstellen van een onafhankelijke klachtencoördinator 
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• of en wanneer er een separate regeling komt voor meldingen over bestuurders 

• de wijze waarop de raad toezicht kan uitoefenen 

(2018/876921) 

 

14.  Rondvraag 

 Toezeggingen - Toezegging nagaan actiever opereren check gegevens precario  

Burgemeester Wienen zegt, op verzoek van de heer IJsbrandy (HvH), toe de commissie te 

informeren of het mogelijk is om als gemeente actiever te opereren en te checken of 

gegevens (op basis waarvan de hoogte van de precariobelasting wordt bepaald) kloppen.  

(2018/876924) 

 Toezeggingen - Toezegging waarborgen niet slopen erfgoed  

Wethouder Snoek zegt namens de verantwoordelijke wethouder toe na te gaan of er 

voldoende waarborgen  op basis waarvan (beschermd) erfgoed niet kan worden gesloopt.  

(2018/876930) 

 Toezeggingen - Toezegging oprichten lokaal mediafonds 

Burgemeester Wienen zegt toe in de eerste helft van 2019 aan de raad een voorstel voor te 

leggen inzake de invulling van een lokaal mediafonds met als doel de lokale journalistiek te 

stimuleren.  

(2018/876926) 

 Toezeggingen - Toezegging informatie over redenen beëindigen samenwerking met 

leverancier marktkramen kerstmarkt 

Burgemeester Wienen zegt namens de verantwoordelijke portefeuillehouder, op verzoek van 

mevrouw Otten (LH), toe een antwoord te geven op de vraag waarom de samenwerking is 

beëindigd met de leverancier van marktkramen voor de kerstmarkt. 

(2018/876928) 

 

15.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Uitvoering Archiefwet Gemeente Haarlem 2017-2018  

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisname aangenomen (2018/764440) 

 

1.2 P&C-kalender 2019 

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisname aangenomen (2018/685677) 

1.3 EU Partnership Urban Agenda 'Innovative and responsible procurement' 

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisname aangenomen  (2018/176459) 

16.  Plan van Aanpak Diversiteit en Inclusie 

Commissie Bestuur 13-12-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd conform 
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de afspraak die hierover is gemaakt tijdens de Kadernota(2018/692064) 

 •  Toezeggingen - Toezegging Uitwerking charter naar inclusieve organisatie én werving- en 

selectiebeleid (2018/220603) 

 

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

2.1 Toezegging overzicht niet kostendekkende leges 

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisname aangenomen (2018/367023) 

2.2 Motie 19.7 Ontruimen is maatwerk 

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisgeving aangenomen 

Raadsvergadering 29 11 2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/707841) 

2.3 Discussienota Wet Markt en Overheid (2014/252329) 

 Wet Markt en Overheid (2014/161956) 

2.4 Ontschotten Leefbaarheids- en Initiatiefbudget 

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisgeving aangenomen 

2.5 Toezegging openbare verslagen van de bestuursvergaderingen MRA 

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/688614) 

2.6 Toezegging kweken medicinale hennep  

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/583298) 

2.7 Motie 2.36 Global goals door specifieke planning (2018/422937) 

2.8 Te volgen procedure met betrekking tot het bezwaarschrift van de Provincie Noord-Holland 

tegen het raadsbesluit van 16 februari 2017 tot het verplaatsen van de bebouwde komgrens 

op de Schipholweg 

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisgeving aangenomen 

2.9 Vuurwerkvrije zones 

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisgeving aangenomen 

 

3 Ingekomen stukken 

 brief aan dhr Blaauw inzake fennis-beijnesweg 14 

Commissie Bestuur 13-12-2018: ter kennisgeving aangenomen 

 

 


