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Besluitenlijst 

 

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 15 november 2018 

 Aantal bezoekers: 8 

 Aantal sprekers: 0 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

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

5.  Niet tijdig beantwoorde raadsvragen (procesmatig, niet inhoudelijk) 

5.1 Ex artikel 38 vragen RvO over  hoofddoekbeleid scholen 

(2018/657600) 

Commissie Bestuur 15-11-2018: ter kennisgeving aangenomen, de vragen zijn inmiddels 

beantwoord 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Haarlemse belastingvoorstellen 2019 
Commissie Bestuur 15-11-2018: gaat als bespreekpunt naar de raad van 29 november 2018 
(VVD heeft een motie aangekondigd). De voorgestelde wijzigingen worden verwerkt in het 
raadsvoorstel en de verordeningen.  CDA heeft 4 wijzigingen genoemd die al doorgevoerd 
hadden moeten zijn en al zijn vastgesteld door de raad. Het gaat om het overzicht tarieven 
(bijlage) hoort bij de verordeningen waarin 4 artikelen moeten worden geschrapt. Verder is 
ook toegezegd dat wethouder Snoek terugkomt op de mogelijkheid van het rechtstreeks bij 
Airbnb innen van de toeristenbelasting.  

(2018/710392) 

 Toezeggingen - Toezegging toeristenbelasting innen 
Wethouder Snoek zegt toe de commissie te informeren over de mogelijkheid van het 
rechtstreeks bij bedrijven zoals Airbnb innen van de toeristenbelasting. (2018/803104) 

 

7.  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 
Commissie Bestuur 15-11-2018: gaat als hamerstuk naar de raad van 29 november 2018 
(advies van de RKC wordt gevolgd) 

(2018/616280) 

7.1 Verantwoording college aanbeveling RKC - RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Verbonden 

partijen IN de P&C documenten 
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8.  Gevolgen van septembercirculaire 2018 Gemeentefonds 
Commissie Bestuur 15-11-2018: voldoende behandeld (2018/660726) 

 

 Pauze 

 

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

Geen insprekers op dit agendapunt 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Ophalen aandachtspunten Ontwerp Regionaal Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 

(IMV) 2019-2022 
Commissie Bestuur 15-11-2018: de commissie heeft haar aandachtspunten aan de 
burgemeester meegegeven die hij kan meenemen voor de vaststelling van het IMV 2019-

2022 tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie op 22 november a.s 

 Toezeggingen - Toezegging ondermijning vastleggen in lokale beleid en lokale regelgeving 

Burgemeester Wienen zegt toe een discussiestuk te maken voor de commissie waarin naar 
voren komt hoe ondermijning een plek krijgt in het lokale beleid en regelgeving 

(2018/798398) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

11.  Beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019 - 2022 en regionaal risicoprofiel VRK 2018 
Commissie Bestuur 15-11-2018: gaat als hamerstuk naar de raad van 29 november 2018. 
Zienswijze is ongewijzigd. 

(2018/591641) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

12.  Convenant Informatiedeling Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering  (CTER) Noord-

Holland  
Commissie Bestuur 13-9-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP vergadering 
13-9-2018). Doel van de bespreking is om te kijken of de privacy voldoende is gewaarborgd. 
Commissie Bestuur 15-11-2018: voldoende behandeld(2018/424819) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

13.  Bezwaar van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tegen het besluit van de raad tot het 

verplaatsen van de bebouwde komgrens ten behoeve van het plangebied Entree Oost  
Commissie Bestuur 15-11-2018: de wethouder stemt af met de griffie of het raadsbesluit kan 
worden uitgesteld 
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(2018/452996) 

 

14.  Rondvraag 

 Toezeggingen - Toezegging informatie over stand van zaken integriteitsschending bij 
Herinrichting De Dreef 
Burgemeester Wienen zegt, op verzoek van de heer Rijbroek (Trots), toe de commissie te 
informeren inzake de stand van zaken van de mogelijke integriteitsschending van een 
ambtenaar bij het besluit tot asfalteren van de Dreef 

(2018/800269) 

 Toezeggingen - Toezegging informatie over waterzwervers bij Veerpont Spaarne  
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van de heer IJsbrandy (HvH), de commissie te 
informeren over het beleid ten aanzien van de waterzwervers die zich dichtbij de veerpont 
over het Spaarne verblijven. 

(2018/800289) 

 Toezeggingen - Toezegging onrust Houtmanpad 

Burgemeester Wienen zegt, op verzoek van de heer Rijssenbeek (D66), toe om uit te laten 
zoeken wat er voor onrust is op het Houtmanpad naar aanleiding dat er wordt 
gehandhaafd op fietsen. 

(2018/800252) 

 Toezeggingen - Toezegging viering 100 jaar vrouwenkiesrecht 

Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van mevrouw Verhoeff, met een voorstel te 
komen voor de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. 

(2018/800230) 

15.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Informatie stand van zaken project Oneigenlijk Gebruik Gemeentegrond  
Commissie Bestuur 15-11-2018: ter kennisgeving aangenomen. De AP gaat schriftelijke 
vragen stellen.  

(2018/255469) 

1.2 Vaststellen onderzoeksopzet 213a Erfgoedbeleid 
Cie. Ontwikkeling 1 november 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen. 
Commissie Bestuur 15-11-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (CDA)  

(2018/549102) 

1.3 Financiële afwikkeling uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit de 

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 
Commissie Bestuur 15-11-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/702979) 

 

2 Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 
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2.1 Beantwoording rondvraag GL vuurwerkvrije zones 

Commissie Bestuur 15-11-2018: ter kennisgeving aangenomen 

2.2 Raadsinformatiebrief betreft besluit kermis Zaanenlaan 

Commissie Bestuur 15-11-2018: ter kennisgeving aangenomen 

2.3 Toezegging bij bespreking Voortgang uitvoering Integraal PvA radicalisering Commissie 

Bestuur 15-11-2018: ter kennisgeving aangenomen 

2.4 Toezegging vergelijken ongegrond verklaarde bezwaren 
Commissie Bestuur 15-11-2018: op verzoek van de commissie agenderen en betrekken bij de 

evaluatie van de Adviescommissie Bezwaarschriften 

2.5 Toezegging gelijk speelveld 

Bestuur 15-11-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/278731) 

2.6 Toezegging onderzoekdubbelrol secretaris 

Commissie Bestuur 15-11-2018: op verzoek van de commissie agenderen en betrekken bij de 

evaluatie van de Adviescommissie Bezwaarschriften  

2.7 Toezegging vergelijken gegrond verklaarde bezwaren 

Commissie Bestuur 15-11-2018: op verzoek van de commissie agenderen en betrekken bij de 

evaluatie van de Adviescommissie Bezwaarschriften  

2.8 Toezegging verbeteringen onderzoeken termijn afhandeling 
Commissie Bestuur 15-11-2018: op verzoek van de commissie agenderen en betrekken bij de 

evaluatie van de Adviescommissie Bezwaarschriften  

2.9 Toezegging organiseren bijeenkomst om te praten over vormgeven nieuwe democratie 

Commissie Bestuur 15-11-2018: ter kennisgeving aangenomen 

 

3. Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoording art. 38 vragen CU inzake lachgas 
Commissie Bestuur 15-11-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/593521) 

3.1.1 Ingekomen raadsvragen - Schriftelijke vragen (art.38) CU inzake lachgas 

L Commissie Bestuur 15-11-2018: ter kennisgeving aangenomen 

 

 


