
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 22 februari 2018 

 Aantal bezoekers: 8 

 Aantal sprekers: 2 

 

1.  Opening en mededelingen door voorzitter Martien Brander 

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

 

   Toezeggingen (Nieuw) - Toezegging n.a.v. inspreker mw. De Nijs over Themamarkt De 

Dreef 

Burgemeester Wienen zegt bij navraag gehoord te hebben dat er met mevrouw De Nijs een 

gesprek is geweest over de bescherming van het groen in samenhang met het doorgaan van 

de markt. Er is nog geen vergunning verleend, want er moeten nog wat zaken worden 

afgerond. als de beleving is dat deze kwestie telkens weer opnieuw wordt opgerakeld, zal hij 

laten uitzoeken waar dat aan ligt. (2018/126956) 

 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 1 februari 2018 

Cie. Bestuur 22 feb. 2018: verslag van vergadering van 1 feb. wordt ongewijzigd vastgesteld. 

(2017/507624) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vrijgeven krediet voor zaakgericht werken 2018 

Commissie 22 feb 2018: als hamerstuk naar raad 15 maart 2018 (2018/62714) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging voortgangsbrief over Zaakgericht werken 

De heer Trompetter (AP) wil graag geïnformeerd blijven over de voortgang van het 

zaakgericht werken. Wethouder Van Spijk zegt een voortgangsbrief met cijfers toe voor 

over enkele maanden. (2018/126976) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  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. Niet behandeld, doorgezet naar 26 april (2017/533479) 

 

8.  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. 

Cie Bestuur 22 februari 2018: niet behandeld, verschoven naar 26 april 2018 

(2017/536258) 

 

9.  Reactie college op evaluatierapport Referendumcommissie over referendum parkeerbeleid 

Commissie bestuur 22-2-2018: behandeld. Het college zal een voorstel maken voor aangepaste 

verordening in overeenstemming met de referendumcommissie. (2018/37720) 

 

   Evaluatie Referendum 

Commissie bestuur 22 -2-2018: behandeld. college komt met voorstel aanpassing 

verordening (2017/568312) 
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Raadsvergadering 21-12-2017 Op verzoek van fractie HvH agenderen in de commissie 

Bestuur  

Commissie bestuur 22 -2-2018: behandeld. College komt met voorstel aanpassing 

verordening (2017/568312) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging verbeterde versie van Referendumverordening 

Burgemeester Wienen zegt dat het verbeteren van de Referendumverordening snel moet 

worden opgepakt onder verantwoordelijkheid van het college, maar met advies van de 

referendumcommissie.  (2018/126961) 

 

10.  Beantwoording vragen ex. art. 38 van het RvO van de CU-fractie inzake mensenhandel 

Cie Samenleving 1-2-2018: verzoek dit bij commissie bestuur te agenderen 

Cie Bestuur 8 feb 2018: t.k.n. en o.v.v. CU volgende keer agenderen ter bespreking. 

Cie. Bestuur 22 feb 2018: afdoende besproken. (2017/615170) 

 

   Ingekomen raadsvragen - Art.38 vragen ChristenUnie inzake mensenhandel 

(2017/526728) 

Cie Samenleving 11-1-2018: ter kennisgeving aangenomen dat de vragen nog niet zijn 

beantwoord 

Cie Samenleving 1-2-2018: verzoek dit bij commissie bestuur te agenderen 

Cie Bestuur 8 feb 2018: t.k.n. en o.v.v. CU volgende keer agenderen ter bespreking. 

Cie. Bestuur 22 feb 2018: afdoende besproken. (2017/526728) 

 

11.  Rondvraag 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging rondvraag D66 mogelijkheid invoering het chippen van 

katten 

De heer Rijssenbeek (D66) vraagt welk mogelijkheden de gemeente heeft om het chippen 

van katten in te voeren conform de verplichting waar in de Tweede Kamer over wordt 

gesproken. Burgemeester Wienen antwoordt dat hij dit zal laten uitzoeken. (2018/126966) 

 

   Toezeggingen (Nieuw) - Toezegging Rondvraag GroenLinks evaluatie verbodsborden voor 

vuurwerk rond jaarwisseling 

Mevrouw Klazes (GL) vraagt of er al een evaluatie is van de verbodsborden voor vuurwerk 

die rond de jaarwisseling her en der geplaatst zijn. Burgemeester Wienen zegt dat het 

Vogelhospitaal tevreden was over het effect, maar dat er van het Spaarne Gasthuis nog geen 

reactie is ontvangen. Zodra die er is zal hij de commissie op de hoogte stellen. (2018/126974) 

 

12.  Agenda komende commissievergadering(en) 

13.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Administratieve afwikkeling project Optimalisatie huisvesting 2017 

Commissie bestuur 22-2-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2018/2641) 

 

1.2 Vaststellen rapportage 213a-onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het 

gebruik van accommodaties voor het jongerenwerk 
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cie Ontwikkeling dd 18 januari 2018: betrekken bij bespreking strategisch vastgoed 

Commissie bestuur 22-2-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2017/594344) 

 

1.3 Instemmen met vaststellingsovereenkomst gemeente Haarlem/Koninklijke Joh. Enschede B.V. 

Commissie bestuur 22-2-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2018/47910) 

 

1.4 Jaarrekening 2017 Sociaal Domein 

Commissie bestuur 22-2-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2018/37682) 

 

1.5 Proef Anoniem Solliciteren 

Commissie bestuur 22-2-2018: op verzoek van PvdA en SP agenderen in commissies van april. 

(2018/35411) 

 

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

 

2.1 Toezegging bij PvA nazorg ex-gedetineerden over afspraken met woningcorporaties over 

huisvesting 

Commissie bestuur 22-2-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2017/589487) 

 

2.2 Motie 31 BIS Haarlem Pilot Gemeente 

Commissie bestuur 22-2-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2017/535439) 

 
 

 

 

 

 

 


