
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 26 april 2018 

 Aantal bezoekers: 10  

 Aantal sprekers: 5 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 8 maart 2018 

Cie. Bestuur 26 april 2018: verslag van 8 maart is ongewijzigd vastgesteld. (2018/88014) 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

5.  Rondvraag 

6.  Agenda komende commissievergadering(en), actielijst en jaarplanning 

Cie. Bestuur 26 april 2018: SP verzoekt om bespreking van oprichting van lokaal mediafonds. 

D66 verzoekt om toevoeging van het prostitutiebeleid aan de Jaarplanning (afgesproken in 

raadsvergadering 15 februari 2018 bij behandeling van APV). 

Wethouder Botter zegt toe in overleg met nieuwe commissievoorzitter en secretaris de actielijst 

en jaarplanning z.s.m. te actualiseren. (2018/88020) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging bespreking Prostitutie(beleid) 

In de raad van 15 februari 2018 is bij het vaststellen van de gewijzigde APV afgesproken om 

enkele maanden later nader te spreken over het prostitutiebeleid. De heer Rijssenbeek (D66) 

verzoekt om toevoeging van dit onderwerp aan de Jaarplanning van commissie Bestuur. 

(2018/220416) 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging actualisatie jaarplanning en actielijst commissie 

Bestuur  

N.a.v. de herhaalde, dringende verzoeken van diverse fracties over opschoning van oude 

toezeggingen en data in actielijst en jaarplanning van commissie Bestuur, zegt wethouder 

Botter toe dat de verantwoordelijke wethouder(s) in overleg met de nieuwe 

commissievoorzitter de lijsten z.s.m. zullen (laten) actualiseren en afhandelen.   

(2018/220563) 

 

   Actielijst commissie Bestuur tbv vergadering 26 april 2018 

   Jaarplanning commissie Bestuur tbv vergadering 26 april 2018 

 

   Jaaragenda (nieuw) - Toezegging agendering oprichting lokaal mediafonds 

N.a.v. herhaalde rondvragen, achterwege blijven van bericht van CvK provincie Noord 

Holland, de heer Remkes en voorbeeld van gemeente Leiden verzoekt de heer Garretsen 

(SP) om agendering van het onderwerp Oprichten van lokaal mediafonds. (2018/220644) 

 

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

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Werkwijze restantbudgetten versnellers en beleidsintensiveringen 2017 

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

Cie. Bestuur 26 april ter bespreking o.v.v. college; afdoende besproken. (2018/95975) 

 

9.  Proef Anoniem Solliciteren 

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

Cie. Bestuur 26 april 2018: afdoende besproken. Jouw Haarlem overweegt het opstellen van 

een initiatiefvoorstel over diversiteitsbeleid als nieuwe coalitie daar geen afspraak met elkaar 

over maakt. (2018/35411) 
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   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging Uitwerking charter naar exclusieve organisatie én 

werving- en selectiebeleid 

Tijdens de bespreking van het onderwerp Anoniem solliciteren zegt wethouder Botter, als 

vervanger van wethouder Van Spijk, toe dat in sept/oktober het Plan van Aanpak van de 

charter naar exclusieve organisatie én nota over werving- en selectiebeleid naar commissie 

komt. (2018/220603) 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging overzicht 'vreemde' namen tijdens Anoniem solliciteren 

De heer Garretsen (SP) vraag hoeveel mensen met 'vreemde' achternaam in de twee groepen 

van 35 vacatures zijn aangenomen. Wethouder Botter zegt toe dat deze informatie wordt 

nagezonden. (2018/220694) 

 

   Moties - Motie 31 'anoniem solliciteren' (2016/334735) 

Cie. Bestuur 26 april: na bespreking concludeert commissie dat deze motie hiermee is 

afgedaan. 

 

10.  Aanstelling Functionaris voor de gegevensbescherming 

Cie. Bestuur 26 april 2018: afdoende besproken.  (2018/118750) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

11.  Zienswijze op verantwoording 2017 en globale begroting 2019 Metropoolregio Amsterdam 

Cie. Bestuur 26 april 2018: zware voorhangprocedure. Commissie adviseert de raad over het 

geven van haar zienswijze; geen (collectieve) wensen en bedenkingen. 

Als bespreekpunt naar raad van 17 mei. Jouw Haarlem overweegt motie(s) over Trekkerschap 

mobiliteit. (2018/102663) 

 

   Toezeggingen - Toezegging overzicht inhoudelijke zaken en Haarlemse ambities in 

halfjaarlijkse rapportages over de MRA 

Bij navolgende halfjaarlijkse rapportages over de MRA zal wethouder Van Spijk wel zorgen 

voor inhoudelijke zaken die voor Haarlem van belang zijn. Hij zal ook een overzicht laten 

maken van alle Haarlemse ambities in MRA-verband. (2017/428490) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging overzicht activiteiten wethouder Van Spijk i.r.t. MRA 

Wethouder Botter vraagt aan wethouder Van Spijk om zijn activiteiten in relatie tot de 

MRA schriftelijk kenbaar te maken aan de commissie. (2018/220672) 

 

12.  Begrotingswijziging organisatiewijziging 2018 

Cie. Bestuur 26 april 2018: behandeld en kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad 

van 17 mei 2018. (2018/144530) 

 

13.  Kadernota en ontwerpbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Cie. Bestuur 26 april 2018: de commissie adviseert de raad haar zienswijze te geven zonder 

(collectieve) wensen en bedenkingen. 

Kan als hamerstuk naar de raad van 17 mei 2018. (2018/164053) 

13.1 Jaarstukken 2017 gemeenschappelijke regeling Cocensus  (2018/161397) 

Cie. Bestuur 26 april 2018: t.k.n. stukken zijn betrokken bij behandeling van ad. 13. 

 

14.  Sluiting 

 Ter kennisname meegezonden stukken 
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1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Tussenbericht Artikel 38 vragen  CDA over Lokaal aanbesteden 'lokaal MKB'  

(2018/133337) 

Cie. Bestuur 26 april 2018: voor kennisgeving aangenomen. 

 

1.2 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.  

Cie. Bestuur 26 april OPHaarlem afwezig (2017/533479) 

1.2.1   Moties - Motie 2.2. Actualiteit bepaalt de waarde van de Bestuursrapportages 

 (2017/534773) 

 

1.3 Richtlijnen begroting 2019 (2018/138018) 

Cie. Bestuur 26 april 2018: voor kennisgeving aangenomen. 

 

1.4 Aanpassen reglement burgerlijke stand t.b.v. huwelijksvoltrekking door bekende. 

(2018/119420) 

Cie. Bestuur 26 april 2018: voor kennisgeving aangenomen. 

1.4.1   Toezeggingen - Toezegging op rondvraag burger als ambtenaar burgerlijke stand voor 1 

dag (2018/48368) 

Toezegging hiermee afgehandeld. 

 

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

 

2.1 Toezegging Rondvraag digitaal indienen van subsidieaanvragen (2017/166809) 

Cie. Bestuur 26 april 2018: beantwoording voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.2 Toezegging rondvraag SP over uitzendbureaus en discriminatie (2018/80549) 

Cie. Bestuur 26 april 2018: beantwoording voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.3 Toezegging Rondvraag SP over invulling vacatures bij bodedienst (2018/139626) 

Cie. Bestuur 26 april 2018: beantwoording voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.4 Toezegging tijdstip bespreking capaciteitsbehoefte van organisatie (2016/568606) 

Cie. Bestuur 26 april 2018: beantwoording voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.5 Toezegging bij nota Actuele status geheime stukken (2018/139648) 

Cie. Bestuur 26 april 2018: beantwoording voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.6   Brief aan Cie Bestuur d.d. 19 april 2018 inzake Uitgangspuntennotitie programmabegroting 

2019-2022 

Cie. Bestuur 26 april 2018: brief voor kennisgeving aangenomen. 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording art. 38 vragen van de Christenunie inzake geldautomaten (2018/171516) 

Cie. Bestuur 26 april 2018: beantwoording voor kennisgeving aangenomen. 

 


