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Besluitenlijst 

Commissie Bestuur 

 

 Datum: donderdag 13 juni 2019 

 Aantal bezoekers: 27 

 Aantal sprekers: 4 

 

N.b. de geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw (ter vergadering gedaan) 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda is toegevoegd het onderwerp deelname experiment gesloten 

coffeeshopketen naar aanleiding van een brief hierover van de burgemeester. Dit wordt 

behandeld na agendapunt spreektijd voor belangstellenden 

3.  Transcript commissie Bestuur 16 mei 2019 (alleen n.a.v.) 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

5.  Agenda komende vergadering(en) 

Er zijn geen ter kennisname stukken geagendeerd voor een volgende vergadering 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022 
Commissie Bestuur 13-6-2019: kan als hamerstuk stemverklaring naar de raad van 26 juni 
2019. Het actieprogramma wordt met een kleine wijzigingen aangepast (omtrent gedrag raad 

en duiding wat onder gemeentebestuur moet worden verstaan).(2019/316944) 

•  Toezeggingen - Toezegging informatie vervolgtraject Nieuwe Democratie 
Commissie Bestuur 13-6-2019: is hiermee afgedaan (2018/876919) 

•  Toezeggingen - Toezegging jaarlijkse bijeenkomst met alle wijkraden 

Tijdens de behandeling van het Actieprogramma Nieuwe Democratie zegt wethouder 
Botter toe, op verzoek van de heer Sepers (PvdA), jaarlijks een  bijeenkomst te organiseren 
voor alle wijkraden gericht op ontmoeting en uitwisseling. 

(2019/470202) 

•  Toezeggingen - Toezegging informatie over bereikte resultaten Actieprogramma Nieuwe 
Democratie 
Tijdens de behandeling van het Actieprogramma Nieuwe Democratie zegt wethouder Botter 

toe de commissie per onderdeel van het Actieprogramma te informeren over de bereikte 

resultaten en aan de hand van vooraf door hem te  bepalen criteria een waardeoordeel te 

geven over de bereikte resultaten. 

(2019/470135) 

•  Toezeggingen - Toezegging nota verbetering dienstverlening 

Tijdens de behandeling van het Actieprogramma Nieuwe Democratie zegt wethouder 
Botter toe in oktober met een nota over verbetering van de gemeentelijke dienstverlening 
te komen en deze met de commissie te bespreken. 

(2019/470241) 
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•  Toezeggingen - Toezegging uitvoeringsprogramma Actieprogramma Nieuwe Democratie 

Tijdens de behandeling van het Actieprogramma Nieuwe Democratie zegt wethouder 
Botter toe de commissie een uitvoeringsprogramma te doen toekomen waaruit blijkt hoe 
een en ander wordt uitgerold. 

(2019/470121) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

7.  Oneigenlijk gebruik voortuinen Geneesherenbuurt 

Commissie Bestuur 13-6-2019: behandeld 

 

•  Toezeggingen - Toezegging evaluatie plan van aanpak inzake de aanpak van oneigenlijk gebruik 
van gemeentegrond  

Tijdens de behandeling van het onderwerp oneigenlijk gebruik voortuinen 

Geneesherenbuurt zegt burgemeester Wienen toe na de zomer het plan van aanpak inzake de 

aanpak van "oneigenlijk gebruik van gemeentegrond te evalueren en de uitvoerbaarheid van 

het huidige beleid daarin mee te nemen. (2019/468955) 

•  Toezeggingen - Toezegging voorstel oneigenlijk gebruik voortuinen Geneesherenbuurt 
Tijdens de behandeling van het onderwerp oneigenlijk gebruik voortuinen 

Geneesherenbuurt zegt burgemeester Wienen toe met een voorstel te komen. Ten behoeve 

van dit voorstel gaat hij onderzoeken of er een gebruikersovereenkomst kan worden 

afgesloten zodat bewoners zonder verplichte koop de voortuinen kunnen blijven gebruiken. 

Ook blijft de mogelijkheid bestaan dat bewoners de voortuinen kunnen kopen. 

(2019/468959) 

 

 Pauze 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

8.  Oprichten stimuleringsfonds lokale journalistiek 
Commissie Bestuur 13-6-2019: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 26 

juni 2019 (2019/420699) 

•  Toezeggingen - Toezegging informatie subsidievoorwaarden en definitieve statuten 
Stimuleringsfonds lokale journalistiek 
Tijdens de behandeling van de nota "Oprichten stimuleringsfonds lokale journalistiek"  zegt 

burgemeester Wienen toe de commissie te informeren over de subsidievoorwaarden en 

verder de definitieve statuten van het Stimuleringsfonds te doen toekomen. (2019/468957) 

•  Toezeggingen - Toezegging oprichten lokaal mediafonds 
 Commissie Bestuur 13-6-2019: is hiermee afgedaan (2018/876926) 
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9.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

Er zijn 2 insprekers voor dit agendapunt gekomen 

 

 Pauze 

 

10.  Wijziging prostitutiehoofdstuk APV 
Commissie Bestuur 13-6-2019: kan als bespreekpunt naar de raad van 26 juni 2019. Door VVD 

is een amendement aangekondigd (2019/356557) 

•  Toezeggingen - Toezegging bespreking Prostitutie(beleid) 

 Commissie Bestuur 13-6-2019: is hiermee afgedaan (2018/220416) 

 

11.1 Programmabegroting 2020-2023 VRK 
Commissie Bestuur 13-6-2019: kan als hamerstuk naar de raad van 26 juni 2019 

(2019/373830) 

11.2 Toekomstbestendige bluswatervoorziening 
Commissie Bestuur 13-6-2019: kan als hamerstuk naar de raad van 26 juni 2019 

(2019/294616) 

11.3 Oprichting coöperatie brandweerschool NH 
Commissie Bestuur 13-6-2019: kan als hamerstuk naar de raad van 26 juni 2019 

(2019/434444) 

11.4 Jaarverslag 2018 VRK  
Commissie Bestuur 13-6-2019: kan als hamerstuk naar de raad van 26 juni 2019 

(2019/371066) 

•  Toezeggingen - Toezegging organiseren bijeenkomst over gezondheidsrisico's door uitstoot 
ultrafijnstof vliegtuigen Schiphol 
Tijdens de behandeling van de P&C stukken van de VRK zegt burgemeester Wienen toe, 

op verzoek van de heer Gun (GL), een themabijeenkomst te organiseren over de 

gezondheidsrisico's door de uitstoot van ultrafijnstof in relatie tot de aanvliegroutes 

van Schiphol. (2019/470429) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

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

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

13.1 Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2018 

Cie Samenleving 06-06-2019: voldoende besproken. Gaat door naar de raad van 27-06 
als bespreekpunt.  
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Cie Bestuur 13-6-2019: door tijdgebrek niet behandeld (2019/261546) 

13.2 Bevindingen accountant naar aanleiding van de interim controle 2018 
Commissie Bestuur 17-1-2019: betrekken bij de behandeling van de jaarstukken 

Commissie Bestuur 13-6-2019: door tijdgebrek niet behandeld (2018/878180) 

14 Rondvraag 

15. Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Vaststellen Collegeverklaring ENSIA 2018 
Commissie Bestuur 13-6-2019: op verzoek van commissie geagendeerd (VVD, per email na de 

vergadering) (2019/341522) 

1.2 Vaststellen van de Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Haarlem 2018 

Commissie Bestuur 13-6-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/294703) 

1.3 Kermis Zaanenlaan 

Commissie Bestuur 13-6-2019: agenderen voor een volgende vergadering (2019/413211) 

1.4 Herbenoeming commissarissen Spaarnelanden NV en NV SRO 

Commissie Bestuur 13-6-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/420581) 

 

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

2.1 Toezegging businesscase fietsenstalling Jansweg 

Commissie Bestuur 13-6-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/222898) 

2.2 Toezegging actueel overzicht van alle GR's en evt. a.s. wijzigingen 

Commissie Bestuur 13-6-2019: ter kennisgeving aangenomen (2017/226628) 

2.3 Toezegging nagaan juridische mogelijkheden aanspreken Airbnb op medeplichtigheid aan 

belastingontduiking 

Commissie Bestuur 13-6-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/312699) 

2.4 Standpunt over voorstellen algemene ledenvergadering VNG 5 juni 2019   

Commissie Bestuur 13-6-2019: ter kennisgeving aangenomen 

 

3 Ingekomen stukken 

3.1 Afschrift van brief aan de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verkennen 
grenscorrectie Spaarndam 
Commissie Bestuur 13-6-2019: ter kennisgeving aangenomen 

 

 


