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Besluitenlijst 

 

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 11 april 2019 

 Aantal bezoekers: 4 

 Aantal sprekers: 2 

 

* De geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen commissieleden en wethouders 

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

•  Toezeggingen - Toezegging bespreken delegatiebesluit 

Op verzoek van de commissie wordt het onderwerp delegatiebesluit geagendeerd voor 
een commissievergadering. De heer Garretsen maakt hiervoor een gespreksnotitie. 

(2019/312706) 

5.  Transcript commissie Bestuur 14 maart (alleen n.a.v.) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

6.  Wijziging Algemene plaatselijke verordening; verwerking amendement "we kunnen goed 

zonder…" 
Commissie Bestuur 11-4-2019: kan als hamerstuk  naar de raad van 18 april 2019 

(2019/133297) 

 

7.  Wijziging van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften en benoeming van 

nieuwe leden voor de commisssie voor bezwaarschriften. 
Commissie Bestuur 11-4-2019: de commissieleden worden in de gelegenheid gesteld via e-
mail aan de burgemeester hun input te geven. Deze input wordt verwerkt in het raadsstuk en 

wordt geagendeerd voor de commissie- en raad van mei 2019  (2019/104287) 

 

8.  Actuele status geheime stukken 
Commissie Bestuur 11-4-2019: hamerstuk met stemverklaring voor de raad van 18 april, maar 

is mede afhankelijk wat de andere commissie hierover adviseren. (2019/92028) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

9.  Incidentenrapportage jaarwisseling 

Op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA, vergadering 17 januari 2019) 
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Commissie Bestuur 11-4-2019: behandeld 

 

9.1 Toezegging incidentenrapportage jaarwisseling 

Commissie Bestuur 11-4-2019: afgedaan (2019/47543) 

 

10.  Vaststellen: Uitvoeringsprogramma 2019 Vergunningen, Toezicht en Handhaving en 

Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018  

Commissie Bestuur 14-2-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (AP, PvdA) 

Commissie Bestuur 11-4-2019: doorgeschoven naar een volgende vergadering en 

combineren met de behandeling van het beleidsplan VTH 2019 (2019/9157) 

 

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

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

12.  Raadsstuk Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 1 januari 2017 tot en met 

21 maart 2018 (eindafrekening).  
Commissie Bestuur 11-4-2019: kan als hamerstuk naar de raad van 18 april 2019 

(2019/94207) 

 

13.  Zienswijze geven op verantwoording 2018 en globale begroting 2020 Metropoolregio 

Amsterdam 
Commissie Bestuur 11-4-2019: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 18 
april 2019 

(2019/199854) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

14.  Evaluatie Leefbaarheid- & Initiatiefbudget 

Commissie Bestuur 11-4-2019: behandeld (2019/39499) 

14.1 Toezeggingen - Toezegging evaluatie van de regeling leefbaarheid en initiatiefbudget 

Commissie Bestuur: behandeld, en toezegging hiermee afgedaan (2018/278463) 

•  Toezeggingen - Toezegging aanbieden abonnement Haarlems Dagblad 

Tijdens de behandeling van de nota Evaluatie Leefbaarheid- en Initiatiefbudget zegt 
wethouder Botter toe de leden van de Initiatiefraad een abonnement op het Haarlems 
Dagblad aan te bieden 

(2019/312701) 
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15.  Informatienota inzet catering ter afdoening van motie 8 'Vast werk verdient een vaste 

Haarlemse baan' 

Commissie Bestuur 11-4-2019: behandeld (2019/63366) 

15.1 Toezeggingen - Toezegging bij Motie 8 Vast werk verdient een Haarlemse baan 

Commissie Bestuur 11-4-2019: de toezegging is hiermee afgedaan (2018/366494) 

15.2 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. 
Commissie Bestuur 11-4-2019: een meerderheid van de commissie stemt in met de 

afhandeling van de motie (behalve de fracties GL, PvdA, SP en Trots) (2017/531187) 

•  Toezeggingen - Toezegging bij verlenging contract cateraar kijken mogelijkheden vast 
dienstverband  

Wethouder Botter zegt toe bij de verlenging van het contract met de cateraar, in 

oktober 2020, nogmaals serieus te kijken naar de mogelijkheden voor een vast 

dienstverband bij de gemeente Haarlem voor catering medewerkers. (2019/320156) 

 

16.  Verwerking raadsconferentie 'de begroting ont(k)leed' 

Commissie Bestuur 11-4-2019: behandeld (2019/204237) 

•  Toezeggingen - Toezegging wethouder Snoek over leesbaarheid stukken 

Commissie Bestuur 11-4-2019: afgedaan 

(2018/807748) 

 

17.  Informatienota toeristenbelasting particuliere verhuur 

Commissie Bestuur 14-2-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP). 
Cie. Ontwikkeling 7 maart 2019: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 
Commissie Bestuur 14-3-2019: vanwege tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende 
vergadering 

Commissie Bestuur 11-4-2019: behandeld (2019/3878) 

•  Toezeggingen - Toezegging opnemen verplichite registratie particuliere verhuurwoningen in 
huisvestingsverordening 

Tijdens de behandeling van de informatienota toeristenbelasting zegt wethouder 
Berkhout toe na te gaan of er mogelijkheden zijn om in de huisvestingsverordening een 
verplichte registratie van particuliere verhuurwoningen op te nemen. Dit pas als blijkt 
dat er niet een landelijk registratiesysteem komt zoals verwacht begin 2020 

(2019/312704) 

•  Toezeggingen - Toezegging nagaan juridische mogelijkheden aanspreken Airbnb op 
medeplichtigheid aan belastingontduiking 

Tijdens de behandeling van de informatienota toeristenbelasting particuliere verhuur 
zegt wethouder Berkhout toe na te gaan wat de juridische mogelijkheden zijn om na te 
gaan wat de juridische mogelijkheden zijn om Airbnb aan te spreken op medeplichtigheid 



  4/5 

 

aan belastingontduiking. 

(2019/312699) 

 

18.  Rondvraag 

 

 

19.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Aangehouden Kostendekkendheid gemeentelijke heffingen 

Commissie Bestuur 11-4-2019: Vanwege tijdgebrek wordt deze nota de volgende 

vergadering ter bespreking geagendeerd (2019/79417) 

1.2 Vaststellen Beleidsplan VTH 2019 e.v. 

Commissie Bestuur 11-4-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd 
(vergadering 11 april 2019) gecombineerd met het doorgeschoven agendapunt 

Uitvoeringsprogramma 2019 VTH (2019/113275) 

1.3 Vaststellen nadere regels exploitatie openbare inrichtingen 

Commissie Bestuur 11-4-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA, 

vergadering 11 april 2019) (2019/133453) 

1.4 Actualisering budgethoudersregeling  

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

vergadering 11 april 2019) (2019/144491) 

1.5 Convenant Camerabewaking Waarderpolder 

Commissie Bestuur 11-4-2019: ter kennisgeving aangenomen (2018/303159) 

 

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

 

 

2.1 Motie 9.3 onderzoek aansluiting gezamenlijke ombudsman 

Commissie Bestuur 11-4-2019: ter kennisgeving aangenomen, de motie is afgedaan 

(2018/839286) 

2.2 Herziening nota Verbonden Partijen 

Commissie Bestuur 11-4-2019: tussenbericht ter kennisgeving aangenomen 
Elke vier jaar wordt de nota verbonden partijen herzien op basis van nieuwe inzichten en 

ontwikkelingen.(2018/837762) 
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2.3 Toezegging informatie extra kosten Wmovoorzieningen agv abonnementstarief 

Commissie Bestuur 11-4-2019: ter kennisgeving aangenomen, de toezegging is 

afgedaan (2019/132088) 

2.4 Motie 14.4 Botsende belangen op de kermis Zaanenlaan 

Cie. Bestuur 21 sept. 2017: onderzoek en aanbevelingen zijn besproken. Commissie 

wil dat college de motie nader uitwerkt in een scenariostudie. 
Commissie Bestuur 11-10-2018: de commissie heeft besloten dat zij eerst onderzoek wil laten 

uitvoeren naar de verbeteringsmogelijkheden van de kermis op de locatie Zaanenlaan. Mocht 

naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek behoefte zijn aan een vervolgonderzoek 

naar (een) andere locatie(s), dan kan na bespreking van dit onderzoek daartoe worden besloten. 

Commissie Bestuur 14-2-2019: als tussenbericht aangenomen 

Commissie Bestuur 11-4-2019: ter kennisgeving aangenomen, de motie is afgedaan 

(2016/538275) 

2.5 Toezegging proces (concept) adviezen commissie 

Commissie Bestuur 11-4-2019: ter kennisgeving aangenomen, de toezegging is 

afgedaan (2018/278836) 

2.6 Toezegging aanwezigheid ambtenaren bij bijeenkomsten ihkv Nieuwe Democratie 

Commissie Bestuur 11-4-2019: ter kennisgeving aangenomen, de toezegging is afgedaan 

(2019/132169) 

 

3. Beantwoorde raadsvragen 

 

 

3.1 Beantwoording vragen ex artikel 38 RvO over deelname burgemeester aan reis New York 

Commissie Bestuur 11-4-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/227566) 

•  Ingekomen raadsvragen - Raadsvragen ex artikel 38 RvO Over deelname burgemeester aan 
reis naar New York 

Commissie Bestuur 11-4-2019: ter kennisgeving aangenomen 

(2019/143764) 

 

4. Ingekomen stukken 

 

4.1 RKC Jaarverslag 2018/Jaarplan 2019 

Commissie Bestuur 11-4-2019: ter kennisgeving aangenomen 

 

 

 


