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Besluitenlijst 

 Commissie Bestuur 

 Datum: donderdag 28 juni 2018 

 Aantal bezoekers: 3 

 Aantal sprekers: geen 

 

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 

Cie. Bestuur 28 juni 2018: jaarplanning en actielijst zijn niet aan de orde gesteld. 

(2018/129251) 

 

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

 

5.1 Ingekomen raadsvragen ex. art. 38  Christenunie over naleving CAO Spaanelanden  

(2018/277211) 

Cie. Bestuur 28 juni 2018: niet toegekomen aan navraag bij weth. Snoek over termijn van 

beantwoording. Beantwoording wordt z.s.m. verwacht. 

 

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

Geen insprekers. 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  
7.1 

Haarlems Inkoopbeleid 

Beantwoording art 38 vragen lokaal mkb (aanbesteden) 
Commissie Bestuur 31-5-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (AP en GL) 
tezamen met Vaststellen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Haarlem 
intentieverklariung Circulair Inkopen/circulair opdrachtgeverschap 

Commissie Bestuur 28-6-2018: afdoende behandeld. (2018/203176) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging openbaar maken van aanbestedingskalender 
Op vraag van mw. Dreschler (CU) e.a. over het openbaar maken van de 
aanbestedingskalender, zegt wethouder Botter toe dit z.s.m. te willen regelen en commissie 

daarvan op de hoogte te stellen. (2018/366337) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging wethouder Botter resultaten laatste ontwikkelingen 

o.g.v. circulair inkopen 
Wethouder Botter vermeldt dat ontwikkelingen heel snel gaan. Zodra de nieuwe resultaten 
besproken zijn in de staven, zal deze informatie ook met de commissie worden gedeeld. 

(2018/366305) 
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7.2 Haarlem intentieverklaring Circulair inkopen / circulair opdrachtgeverschap 
Commissie Bestuur 31-5-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (AP+GL) tezamen 
met Vaststellen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Beantwoording art 38 
vragen inzake lokaal mkb (aanbesteden). 

Commissie Bestuur 28-6-2018: voldoende behandeld. (2018/181924) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging beschikbaar stellen 3 nieuwe Raamcontracten 
De heer Garretsen (SP) verzoekt wethouder Botter  om de 3 nieuwe Raamcontracten voor 
inhuur van personeel beschikbaar te stellen aan de commissie. Wethouder Botter zegt dit 

toe. (2018/366425) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging uitleg doelstellingen in relatie tot inkoopstromen 
De heer IJsbrandy (JvH) vraagt op welke inkoopstromen de genoemde doelstellingen 
betrekking hebben? Wethouder Botter zal schriftelijk op deze vraag terugkomen. 

(2018/366440) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging organisatie informatiesessie over Circulair inkopen 
N.a.v. overleg met dhr. Berkhout (GL) stelt wethouder Botter voor een informatiesessie 
voor de raad te organiseren over Circulair inkopen op allerlei vlak (EU). De heren Berkhout 
(GL), Faber (JH) en mw. Wisse (PvdA) doen mee aan de voorbereiding. 

(2018/366472) 

 

7.3 Vaststellen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
Commissie Bestuur 31-5-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (AP+GL) tezamen 
met Haarlem Intentieverklaring Circulair Inkopen/circulair opdrachtgeverschap en 
Beantwoording art 38 vragen inzake lokaal mkb (aanbesteden). 

Commissie Bestuur 28-6-2018: behandeld. (2018/152224) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

8.1 Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2017 
Cie. Ontwikkeling 21 juni 2018: Jaarstukken 2017 en accountantsverslag en RKC onderzoek 
zijn afdoende besproken in relatie tot programmanr. 4. 
Cie. Samenleving 21 juni 2018: Jaarstukken 2017 e.a. zijn afdoende besproken i.r.t. 
programmanrs. 1, 2 en 3. 
Cie. Beheer 28 juni 2018: als bespreekpunt naar raad 

Cie. Bestuur 28 juni 2018: kan als bespreekpunt naar de raad 11 juli 2018. (2018/157589) 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging reactie op opmerking dhr. Aynan over weggooien 

briefpapier en enveloppen oude huisstijl 
De heer Aynan (JH) reageert op eerder bericht van de burgemeester, dat briefpapier en 
enveloppen met oude logo eerst opgemaakt zullen worden, alvorens gebruik van 
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briefpapier e.d. met nieuwe logo start. De heer Aynan heeft gezien dat er toch dozen met 
oude logo bij de papiercontainer zijn gezet. Wethouder Botter  zal dit laten nagaan. 

(2018/366971) 

 

8.2   Vaststelling reactie college op accountantsverslag 
Cie. Ontwikkeling 21 juni 2018: Reactie op Accountantsverslag is betrokken bij behandeling 
van de Jaarstukken 2017 in relatie tot programmanr. 4. 
Cie. Samenleving 21 juni 2018: Idem afdoende besproken i.r.t. programmanrs. 1, 2 en 3. 
Cie. Beheer 28 juni 2018:  Reactie op Accountantsverslag is betrokken bij behandeling van 
de Jaarstukken 2017 in relatie tot programmanr. 4.1 en 5 

Cie. Bestuur 28 juni 2018: behandeld (2018/293515) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging uitleg over 10 miljoen risico 
Mw. De Raadt (CDA) vraagt aan wethouder Snoek hoe het zit met de 10 miljoen risico die 
de gemeente loopt (= 40% zegt CDA). Wethouder Snoek zegt toe dat hij deze vraag zal 

beantwoorden. (2018/367013) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging overzicht niet kostendekkende leges 
N.a.v. vraag van dhr. Sepers (PvdA) over kostendekkendheid van de leges, zegt wethouder 
Snoek  een overzicht van de posten die een lagere opbrengst hebben dan kostendekkend 

toe. (2018/367023) 

 

8.3 RKC onderzoek jaarstukken 2017 
Cie. Ontwikkeling 21 juni 2018: de commissie onderschrijft de aanbevelingen van de RKC. 
Cie. Samenleving 21 juni 2018: de commissie neemt de aanbevelingen van de RKC over. 
Cie. Beheer 28 juni 2018: de commissie adviseert de raad de aanbevelingen van de RKC over 
te nemen. Het onderzoek gaat als bespreekpunt naar de raad. 
Cie. Bestuur 28 juni 2018: de commissie neemt de aanbevelingen van de RKC over. Het 

onderzoek gaat als bespreekpunt naar de raad. (2018/302755) 

 

9. Vaststellen Tweede Wijzigingsverordening belastingen 2018 
Commissie Bestuur 28-6-2018: behandeld en kan als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad van 19 juli 2018. (2018/228318) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging onderbouwing kostendekkendheid tarief voor 

buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 
Dhr. Berkhout (GL) verzoekt wethouder Snoek om uitleg over hoge tarief voor trouwen 
door een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Haarlem is duurder dan andere grote 
steden. Wethouder Snoek zegt toe met een nadere onderbouwing van de € 400 te komen. 

(2018/366515) 

 

 Overige punten ter bespreking 
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10. Afhandeling motie 8 'Vast werk verdient een vaste Haarlemse baan' 
Commissie Bestuur 31-5-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA) 
Commissie Bestuur 28-6-2018: behandeld. De commissie stemt niet in met afhandeling van de 
motie. Weth Botter komt over een jaar in Berap 1 met evaluatie en bekijkt de motie dan 

nogmaals. (2018/128298) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging bij Motie 8 Vast werk verdient een Haarlemse baan 
N.a.v. verzoek van mw. Verhoeff (PvdA) e.a. zegt wethouder Botter  toe dat hij nog een keer 
goed  gaat kijken naar mogelijkheden van vast dienstverband voor schoonmakers, 
cateringmedewerkers en beveiligers bij de gemeente Haarlem bij de evaluatie na een jaar. 

Hij komt erop terug in Berap 1 van 2019. (2018/366494) 

 

   Moties - Motie 8 Vast werk verdient een vaste Haarlemse baan 

Commissie Bestuur 28-6-2018: behandeld. De commissie stemt niet in met afhandeling van 

de motie. Weth Botter komt over een jaar in Berap 1 met evaluatie en bekijkt de motie dan 

nogmaals. (2017/531187) 

 

11. 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 1 feb. 2018 stond per abuis als bespreekpunt 6d vermeld (moet nog ter 
bespreking worden geagendeerd in een volgende vergadering) 
Cie. Bestuur 22 febr. Niet behandeld, doorgezet naar 26 april 
Cie. Bestuur 26 april OPHaarlem afwezig, nog checken of bespreking op 31 mei nodig is. 
Commissie Bestuur 31-5-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (OPH) 

Commissie Bestuur 28-6-2018: behandeld. (2017/533479) 

 

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

Commissie Bestuur 28-6-2018: behandeld en de motie is hiermee afgedaan. 

(2017/534773) 

 

12. Rondvraag 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging rondvraag CU standpunten college op moties VNG-

congres van tevoren delen met raad 
Tijdens de rondvraag verzoekt Mw. Dreschler (CU) het college om standpunten die door het 
college worden ingenomen op het VNG-congres (over moties), van tevoren te delen met de 
raad. Wethouder Botter zegt namens het college toe dit voortaan te doen. 

(2018/366929) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging schriftelijke beantwoording rondvraag AP handhaving 

uitbreiding tuinen rond Poelbroekpark 
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De heer Kwee (AP) verzoekt tijdens de rondvraag om uitvoering van het 
handhavingsverzoek van beheerder van Poelbroekpark van eind maart over (illegaal) 
uitbreiden van tuinen aan Atalantapark (zie e-mail van 28 juni). Deze rondvraag zal 

schriftelijk worden afgedaan. (2018/366257) 

 

13. Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Haarlem 2017 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/172438) 

 

1.2 Samenwerkings- en privacyconvenant Integrale aanpak jeugd Haarlem 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/170518) 

 

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

 

2.13   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 bijeenkomst 

over IVHB op 13 september. (2018/320441) 

 

2.2 Toezegging gegevens over autobranden en autodiefstal 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen. O.v.v. D66 betrekken bij 

gesprek over IVHB op 13 sept.  (2018/59822) 

 

2.3 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) (2018/80527) 

 

2.4 Toezegging beantwoording technische vraag over reactie Belastingdienst 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen (2017/536489) 

 

2.5 Toezegging nagaan tijdsverlies vrijwilligerspost Spaarndam 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2018/278954) 

 

2.6 Motie 16.1 Realiseer Meldpunt Radicalisering 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2018/98010) 
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2.7 Toezegging objecten snellere aanrijdtijden 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2018/278964) 

 

2.8 Toezegging vraagbaakfunctie radicalisering voor professionals 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2018/80543) 

 

2.9 Toezegging n.a.v. aangehouden motie 12 (OPH) over PvA voor plaatsen van 

verkiezingsborden /posters door Spaarnelanden 

Cie. Bestuur 30 maart 2017: t.k.n. commissie beschouwt dit als tussenbericht, want de 

toegezegde afspraak met werkgroep t.b.v. voorbereiding Verkiezingen 2018 heeft nog niet 

plaatsgevonden.  

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen.(2016/526586) 

 

2.10 Toezegging Nieuwe procedure berichtenverkeer  

Cie. Bestuur 15 sept. 2016: tussenbericht t.k.a.  
Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen.(2015/129790) 

 

2.11 Toezegging diversiteit en inclusiviteit 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2018/278940) 

 

2.12 Toezegging overzicht activiteiten wethouder Van Spijk i.r.t. MRA 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen. (2018/220672) 

 

III Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording vragen ex artikel 38 D66 over de kermis op de Zaanenlaan 
Commissie Bestuur 28-6-2018: beantwoording ter kennisgeving aangenomen 

(2018/208233) 

 

IV Ingekomen stukken 

 

4.1   Ontwerpbegroting 2019-2022 Noord Hollands archief 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen.(2018/196341) 

 

4.2   publieksjaarverslag VRK 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/224672) 

 

4.3   Aanbieding jaarrekening 2017 noord hollands archief 

Commissie Bestuur 28-6-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/195044) 

 


