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Besluitenlijst 

 
 

Commissie Bestuur 
 
 Datum: donderdag 5 september 2019 

 Aantal bezoekers: 10 

 Aantal sprekers: 4 

 

De geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Transcript commissie Bestuur d.d. 13 juni 2019  (alleen n.a.v.) 

Geen opmerkingen 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

•  Toezegging voorstel representativiteit samenstelling wijkraden 
Tijdens de mededelingen zegt wethouder Botter toe, op verzoek van Trots (de heer Van den 
Raadt), in het uitwerkingsprogramma Nieuwe Democratie een voorstel op te nemen over de 
representativiteit van de samenstelling van wijkraden en deze met de commissie in december 
te bespreken. 

 

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

•  Toezegging jaarstukken Stichting Haarlem Marketing 
Tijdens de agenda komende vergadering wordt gevraagd om bij de behandeling van het 
Jaarverslag deelnemingen (oktober) wordt, op verzoek van het CDA (mevrouw De Raadt), ook 
het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Haarlem Marketing betrokken. 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Aanbesteding accountant  vaststellen programma van eisen en (weging van) gunningscriteria 
Commissie Bestuur 5-9-2019: kan als hamerstuk met stemverklaring (SP) naar de raad van 19-

9-2019 (2019/523971) 

 

7.  Tweede wijzigingsverordening belastingen 2019 

Commissie Bestuur 5-9-2019: kan als hamerstuk naar de raad van 19-9-2019 (2019/411854) 
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Overige punten ter bespreking 

 

8.  Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 

Op verzoek van de raad geagendeerd (vergadering 26 juni jl.) 

Commissie Bestuur 5-9-2019: voldoende behandeld 

•  Toezegging reflectie op GFT opnemen in jaarverslag 2020 

Tijdens de behandeling van de nota Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GFT) zegt 

wethouder Snoek toe, op verzoek van OPH (de heer Smit), om in het jaarverslag 2020 van 

Haarlem een reflectie op te nemen op de naleving van het GFT. 

 

 

9.  Actualisering budgethoudersregeling  

Commissie Bestuur 11-4-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (OPH, 
vergadering 11 april 2019) 

Commissie Bestuur 5-9-2019: voldoende behandeld  (2019/144491) 

•  Toezegging reflectie op budgethoudersregeling opnemen in managementletter bij 
interimcontrole 

Tijdens de behandeling van de nota Budgethoudersregeling zegt wethouder Snoek toe, op 

verzoek van OPH (de heer Smit), om de accountant te vragen een reflectie op te nemen op de 

naleving van de budgethoudersregeling in haar managementletter bij de interimcontrole. 

 

 

10.  Bespreking delegatiebesluit  

Commissie Bestuur 5-9-2019: voldoende behandeld (2013/49902) 

•  Toezegging nieuw delegatiebesluit(en) 

Tijdens de behandeling van de gespreksnotitie over het Delegatiebesluit zegt burgemeester 

Wienen toe, op verzoek van de SP (de heer Garretsen), aan de commissie een nieuw 

delegatiebesluit voor te leggen waarin onder meer de artikelen zijn geschrapt die 

achterhaald zijn (zoals bijvoorbeeld punt 7) en wordt aangegeven wat de procedure is bij 

ingediende bezwaar- en beroepschriften tegen raadsbesluiten (hoe, wanneer en waarover 

wordt de raad geïnformeerd, wanneer wordt de raad in staat gesteld om naar aanleiding van 

de ingediende gronden het bestreden besluit te wijzigen etc.). Ook voor de andere 

delegatiebesluiten geldt dat wordt gekeken of deze moeten worden geactualiseerd en 

daarover wordt de raad ook geïnformeerd. 

10.1 Delegatiebesluit 

Commissie Bestuur 5-9-2019: voldoende behandeld (2013/49902) 

10.2 Vaststellen Organisatiestatuut 2018, Mandateringsbesluit 2018 en Budgethoudersregeling 

2018 

Cie. Bestuur 11 jan. 2018: t.k.a. 

Commissie Bestuur 5-9-2019: voldoende behandeld (2017/486841) 
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11.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

Er was 1 inspreker  

 

12.  Kermis Zaanenlaan 
Commissie Bestuur 13-6-2019: agenderen voor een volgende vergadering 

Commissie Bestuur 5-9-2019: voldoende behandeld, een meerderheid van de commissie 
(GL en D66 stemde tegen) geeft aan dat de zoektocht naar een alternatieve locatie kan 

worden gestaakt n.a.v. deze evaluatie (2019/413211) 

12.1 Toezeggingen - Toezegging evaluatie kermis 2019 
Commissie Bestuur 5-9-2019: de toezegging is hiermee afgedaan (2019/221158) 

•  Toezegging evaluatie kermis Zaanenlaan 2020 

Tijdens de behandeling van de informatienota betreffende de uitwerking van de bevindingen 

naar aanleiding van de realisatie van de vernieuwde indeling van de kermis aan de Zaanenlaan 

te Haarlem zegt burgemeester Wienen toe volgend jaar de kermis opnieuw te evalueren en 

deze evaluatie met de commissie te bespreken. 

  

13.1 Raadsinformatiebrief n.a.v. het werkbezoek Haarlem/Harlem 

Commissie Bestuur 16-5-2019: doorgeschoven naar de volgende vergadering 

Commissie Bestuur 5-9-2019: voldoende behandeld 

13.2 Raadsinformatiebrief werkbezoek Harlem New York 

Raadsvergadering 28-3-2019  Op verzoek van HvH 2019205072 Raadsinformatiebrief 

werkbezoek Harlem New York agenderen in de commissie. Commissie Bestuur 16-5-

2019: doorgeschoven naar de volgende vergadering 

Commissie Bestuur 5-9-2019: voldoende behandeld 

 

14 Jaarverslag 2018 Commissie bezwaarschriften 

Commissie Bestuur 5-9-2019: wordt doorgeschoven naar de vergadering van 14-11-2019 
tegelijk met de verordening en de gespreksnotitie over de vergoeding van de leden van 

de commissie beroep (2019/448957) 

 

15. Rondvraag 

 

16. Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Akkoordverklaring van ontbinding van de wijkraad Slachhuisbuurt 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen (2019/439581) 
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1.2 Jaarverslag klachten 2018 

Commissie Bestuur 5-9-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA) 

(2019/309646) 

1.3 Vaststellen 213a rapport erfgoedbeleid 
Cie. Ontwikkeling 29 augustus 2019: t.k.n. stuk; wordt o.v.v. van commissie (CDA/GL) 
besproken in volgende vergadering. 
De RKC komt hierover nog met een adviesbrief 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen (2019/438108) 

1.4 Vaststellen 213a onderzoek: "Betrouwbare informatie over duurzaamheid" 
Commissie Bestuur 5-9-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd. De RKC komt met 

een adviesbrief die bij de behandeling wordt betrokken. (2019/457078) 

1.5 Vaststellen Evenementenbeleid en uitvoeringsregelingen Evenementenbeleid  en 

Subsidieverlening 
Cie. Ontwikkeling 29 augustus 2019: t.k.n. stuk; wordt o.v.v. van commissie (VVD/JH) 
besproken in volgende vergadering. 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen (2019/179784) 

13.  Aanwijzingsbesluit ventverbod lachgas bij evenementen 

Commissie Bestuur 5-9-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (CU)  (2019/561692) 

14.  Jaarverslagen 2018 van deelnemingen 
Commissie Bestuur 5-9-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd 

(PvdA)(2019/525725) 

 

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

 

2.1 Deelname experiment gesloten coffeeshopketen 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen 

2.2 Toezegging input ophalen bij dorpsraad inzake Nieuwe Democratie 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen (2019/47537) 

2.3 Toezegging burgemeester Wienen over boetes dak- en thuislozen 

Commissie Bestuur 5-9-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (AP) (2019/39738) 

2.4 Toezegging aanbieden abonnement Haarlems Dagblad 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen (2019/312701) 

2.5 Toezegging dubbelrol secretaris en adviseur woordvoering rechtszaken 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen (2019/414352) 

2.6 Toezegging nagaan uitbreiding geluidsnormen met decibel C 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen (2019/415381) 

2.7 Toezegging suggesties enthousiasmeren politiek 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen (2019/415280) 

2.8 Toezegging informatie nav controle boeken Panopticon 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen  (2018/687218) 

2.9 Vervolg bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tegen het besluit van 
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de raad tot het verplaatsen van de bebouwde komgrens ten behoeve van het plangebied 

Entree Oost.  
Cie. Ontwikkeling 29 augustus 2019: t.k.n. stuk; wordt o.v.v. van commissie (PvdA) 
besproken in volgende vergadering. 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen 

2.10 Toezegging informatie over frequentie inzet digipanel 

Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen (2019/131759) 

 

3 Ingekomen stukken 

 

3.1 Reactie op afmelden voor deelname wiet experiment; raad luistert te veel naar 
coffeeshophouders 
Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisgeving aangenomen 

3.2 Overlast Noord schoolplein OBS de Cirkel 
Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisgeving aangenomen 

 

 


