
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 31 mei 2018 

 Aantal bezoekers: 6 

 Aantal sprekers: 1 

 

 De geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Rondvraag 

   Toezeggingen - Toezegging evaluatie van de regeling leefbaarheid en 

initiatiefbudget 
Wethouder Van Spijk zegt toe, op verzoek van Trots, de evaluatie van de regeling 

leefbaarheid en initiatiefbudget na de zomer aan de commissie te doen 

toekomen(2018/278463) 

   Toezeggingen - Toezegging inzet buurtrechter onderzoeken 
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van D66 (de heer Rijssenbeek), de meerwaarde te 

onderzoeken van de inzet van een buurtrechter in Haarlem en komt daar op 

terug(2018/278545) 

   Toezeggingen - Toezegging Digitale verantwoording uitgaven college 
Tijdens de rondvraag zegt burgemeester Wienen, op verzoek van de AP (de heer 

Trompetter), toe met het college te bespreken of zij net als de raad haar uitgaven digitaal gaat 

verantwoorden(2018/277800) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

5.  Agenda komende vergadering(en) 

Ter kennisname stukken die op verzoek van de commissie zijn geagendeerd: 

- Informatienota Motie ‘Actualiteit bepaalt de waarde van de Bestuursrapportage’ op 

verzoek van OPH 

- Documenten over inkoop, te weten 1.2 ‘Vaststellen Actieplan maatschappelijk 

verantwoord inkopen, 1.4 Haarlem intentieverklaring circulair inkopen en 3.1 

Beantwoording raadsvragen inzake lokaal mkb (aanbesteden) 

-    Afhandeling motie 8 ‘Vast werk verdient een vaste Haarlemse baan’ 

 

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

 Raadsvragen ex Artikel 38 RvO D66 over Kermis op de Zaanenlaan 

(2018/206994) 

Commissie Bestuur 31-5-2018: de commissie heeft kennis genomen van het 

overschrijden van de termijn 

(2018/206994) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Jaarverslag van de Adviescommissies voor bezwaarschriften over 2017 

Commissie Bestuur 31-5-2018: behandeld 

(2018/163510) 

   Toezeggingen - Toezegging nagaan werkwijze ongegronde bezwaren 
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van D66 en AP, na te gaan of het klopt er voor 

nog 2 commissies (1 en 6) bij bezwaren, die volgens het college ongegrond zijn, de 
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bezwaarmaker met redenen omkleed wordt geïnformeerd en wordt gevraagd of hij naar 

aanleiding daarvan zijn bezwaar wil intrekken. (2018/278851) 

   Toezeggingen - Toezegging ter inzage leggen stukken standaard 
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van SP (de heer Garretsen), dat voortaan alle 

stukken standaard ter inzage liggen en dat ook standaard op alle correspondentie wordt 

vermeld waar de stukken ter inzage liggen.(2018/278708) 

   Toezeggingen - Toezegging proces (concept) adviezen commissie 

Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van SP, na te gaan hoe het proces verloopt 

mbt adviezen van de commissie. Klopt het dat een concept advies van de commissie ook 

voor een reactie naar de afdeling gaat en daarna pas een formeel advies van de commissie 

volgt en vervolgens de afdeling een reactie geeft op het formele advies?(2018/278836) 

   Toezeggingen - Toezegging onderzoekdubbelrol secretaris 

Burgemeester Wienen zegt toe de commissie te informeren over: 

1. de knelpunten die ontstaan met betrekking tot de rol van de secretaris die ook lid 

van de commissie bezwaar is en  

2. de wijze waarop e.e.a. daardoor anders georganiseerd kan worden. (2018/278805) 

   Toezeggingen - Toezegging digitaal aantekenen van bezwaar 
Burgemeester Wienen gaat na, op verzoek van CDA,  wat de status is van het digitaal 

aantekenen van bezwaar. (2018/278875) 

   Toezeggingen - Toezegging gelijk speelveld 
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van SP en GL, dat hij gaat regelen dat er sprake 

zal zijn van een gelijk speelveld. Dat betekent dat alle partijen over dezelfde stukken 

beschikken. (2018/278731) 

   Toezeggingen - Toezegging vergelijken gegrond verklaarde bezwaren 
Burgemeester Wienen zegt toe dat hij de percentages van aantallen gegrond verklaarde 

bezwaren gaat vergelijken met andere soortgelijke gemeenten. (2018/278892) 

   Toezeggingen - Toezegging voorstel gescheiden afhandeling integriteitsmeldingen 
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van CDA, met een voorstel te komen voor een 

gescheiden afhandeling van integriteitsmeldingen van ambtenaren en dit voorstel aan de 

commissie voor te leggen. (2018/278788) 

   Toezeggingen - Toezegging cijfermatig overzicht uitspraken bestuursrechter bij 

jaarverslag Adviescies voor Bezwaarschriften 

Commissie Bestuur 31-5-2018: de toezegging is voor de commissie afgedaan 

(2017/428428) 

   Toezeggingen - Toezegging verbeteringen onderzoeken termijn afhandeling 
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van SP en Trots, te onderzoeken of er 

verbeteringen zijn te door te voeren waardoor de voorkeurstermijn de standaard is en minder 

vaak de verlengingstermijn moet worden ingezet. (2018/278770) 

 Pauze 

 

8.  Oprichting Lokaal Mediafonds 

Commissie Bestuur 31-5-2018: behandeld 

(2018/251988) 

 

9.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
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 Ter advisering aan de raad 

 

10.  VP Jaarverslag VRK 2017 

Commissie Bestuur 31-5-2018: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad 

van 14 juni 2018 

(2018/157749) 

   Toezeggingen - Toezegging objecten snellere aanrijdtijden 
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van AP, na te gaan of er een lijst met objecten is 

waar snellere aanrijdtijden voor gelden(2018/278964) 

   Toezeggingen - Toezegging diversiteit en inclusiviteit 
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van GL, aan te geven hoe binnen de VRK 

invulling wordt gegeven aan diversiteit en inclusiviteit en hier in het volgende jaarverslag 

over te rapporteren (2018/278940) 

   Toezeggingen - Toezegging sociale wijkteams zsm-systeem 
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van GL, na te vragen of in het protocol is 

opgenomen dat sociale wijkteams zijn opgenomen in het zsm-systeem(2018/278945) 

   Toezeggingen - Toezegging nagaan tijdsverlies vrijwilligerspost Spaarndam 
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van AP, na te gaan of er sprake is van tijdsverlies 

als de vrijwilligerspost in Spaarndam onbemand is en dit wordt overgenomen door andere 

posten. (2018/278954) 

 

10.2 VP Programmabegroting VRK 2019-2022 

Commissie Bestuur 31-5-2018: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad 

van 14 juni 2018 

(2018/157975) 

   Toezeggingen - Toezegging voorstel bluswatervoorziening 

Burgemeester Wienen zegt toe tijdig voor de begroting  met een voorstel te komen 

voor de bluswatervoorziening (aanschaf nieuwe wagens of nieuwe of extra kranen) 

(2018/278925) 

 

11.  Eervol ontslag lid van de Adviescommissies voor bezwaarschriften 

Commissie Bestuur 31-5-2018: gaat als hamerstuk  naar de raad van 14 juni 2018 

(2018/194749) 

 

12.  Herbenoeming van de leden van de Klachtencommissie Inspraak   

Commissie Bestuur 31-5-2018: gaat als hamerstuk naar de raad van 14 juni 2018 

(2018/147916) 

 

13.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Informatienota Motie 'Actualiteit bepaalt de waarde van de Bestuursrapportage' 

Cie. Bestuur 11 jan. 2018 t.k.n. Op verzoek van OPH ter bespreking agenderen. 
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Cie. Bestuur 22 febr. Niet behandeld, doorgezet naar 26 april 

Cie. Bestuur 26 april OPHaarlem afwezig, nog checken of bespreking op 31 mei nog 

nodig is. 

Commissie Bestuur 31-5-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (OPH) 

(2017/533479) 

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

draagt het college op:  (2017/534773) 

1.2 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) 

(2018/152224) 

1.3 Vaststellen Collegeverklaring ENSIA 2017 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/222791) 

1.4 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) 

(2018/181924) 

 

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

 

2.1 Brief BM Wienen aan Cie Bestuur dd. 28 maart 2018 inzake Nadere regels 

Venten/donateurwerving 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/210404) 

2.2 Brief BM Wienen d.d. 30 april 2018 aan Commissie Bestuur inzake Jaarverslag 2017 

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC). 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/217996) 

 2.3 Afhandeling motie 8 'Vast werk verdient een vaste Haarlemse baan' 

Commissie Bestuur 31-5-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA) 

(2018/128298) 

 2.4 Motie 10 BisBis Meer handhavers in Schalkwijk 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2017/566010) 

 2.5 Motie 20 Wijkagend o wijkagent, waar bent u toch? 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/566028) 

 2.6 Motie 11 BIS Meer wijkagenten in Schalkwijk 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2017/531202) 

 2.7 Motie 11.7 Steunpunt Wonen in Haarlem Noord 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2017/258259) 

 2.8 Toezegging Rondvraag GroenLinks evaluatie verbodsborden voor vuurwerk rond 

jaarwisseling 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/126974) 

 2.9 Motie 43 Artikel 1 Grondwet 
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Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2016/525792) 

 2.10 Toezegging rondvraag D66 mogelijkheid invoering het chippen van katten 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/126966) 

 2.11 Toezegging overzicht 'vreemde' namen tijdens Anoniem solliciteren 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/220694) 

 2.12 Toezegging check informele afhandeling van bezwaren 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2017/428455) 

 2.13 Motie 51 BIS (seksuele) straatintimidatie 

(2017/311674) 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2017/311674) 

 2.14 Toezegging Rondvraag CU over gebruik persoonsgegevens voor promotie van 

aanleg zonnepanelen 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2017/244630) 

 2.15 Rondvraag D66 publiceren WOB-verzoeken op gemeentelijke website 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2016/506342) 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 
3.1 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 (2018/203176) 

 

4 Ingekomen stukken 
   RKC Jaarverslag 2017 Jaarplan 2018 

Commissie Bestuur 31-5-2018: ter kennisgeving aangenomen (2018/242993) 

 
 

 

 

 
 
 


