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Besluitenlijst 

 

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 14 februari 2019 

 Aantal bezoekers: 5 

 Aantal sprekers: 0 

 

N.b. de geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

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

5.  Het transcript van de vergadering van 17 januari 2019 (alleen naar aanleiding van). 

 

 

6.  Ter advisering aan de raad 

7.  Kadernota 2020 GR Cocensus 
Commissie Bestuur: kan als hamerstuk stemverklaring naar de raad van 28 februari 2019. De 
commissie is niet tot een gedragen zienswijze gekomen.  

(2019/4374) 

•  Toezeggingen - Toezegging informatienota mate kostendekkendheid van aanmaningskosten 
Tijdens de behandeling van de kadernota 2020 Cocensus zegt wethouder Snoek toe de 
commissie te informeren over de mate van kostendekkendheid van de aanmaningskosten die 
in rekening worden gebracht en daarbij de voor- en nadelen aan te geven van de door 
Cocensus gehanteerde mate van kostendekkendheid.  

(2019/132230) 

 

8.  Voorstel beleggen onderzoek rekening 

Commissie Bestuur: (2019/51130) 

Commissie Bestuur 14-2-2019: behandeld. 

Een meerderheid van de commissie heeft aangegeven dat zij een aparte raadsvergadering 

voor de behandeling van de jaarrekening wil inplannen. Ook heeft de commissie in 

meerderheid zich uitgesproken over de inzet van schaduwraadsleden. 

Verder komt er een aangepast voorstel waarin een optie Duisenberg methode ‘light’ wordt 

opgenomen naar de commissie met het verzoek aan de fractie om uiterlijk 26 februari aan de 

griffie te laten weten naar welke optie hun voorkeur uitgaat.  

 

 Pauze 
 

9.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
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Hier is niet gebruik van gemaakt 

 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Onderzoek aansluiting bij de Gemeentelijke Ombudsman (motie 9.6) 

Commissie Bestuur 14-2-2019: behandeld  

(2018/857629) 

•  Moties - Motie 9.6 Onderzoek aansluiting bij de Gemeentelijke Ombudsman - n.b. pas opnieuw 
agenderen als onderzoek gereed is 
Commissie Samenleving 3 november 2016: ter kennisgeving aangenomen 
Commissie Samenleving 6-9-2018: op verzoek van commissie (GL) geagendeerd als onderzoek 
is afgerond. 
Commissie Samenleving 19-4-2018: tussenbericht ter kennisgeving aangenomen 
Commissie Bestuur 11-10-2018: ter kennisgeving aangenomen (tussenbericht) 
Commissie Bestuur 14/2/2019: de motie is afgedaan (2016/238584) 

•  Toezeggingen -  Toezegging overgenomen aanbevelingen Nationale Ombudsman  
Tijdens de behandeling van de nota 'Onderzoek aansluiting Gemeentelijke Ombudsman zegt 
burgemeester Wienen toe de volgende aanbevelingen uit het recente rapport van de Nationale 
ombudsman over te nemen:  

• Van alle partijen die voor de gemeente publieke taken uitvoeren laagdrempelig inzichtelijk 
te maken bij wie en op welke wijze inwoners met hun klachten bij die partij terecht kunnen 
(rugnummers); 

• Aan te geven wat de mogelijkheden zijn om een klacht in te dienen als inwoners zich bij 
deze partijen niet gehoord voelt; 

• Aan te geven wat de mogelijkheden zijn om een klacht in te dienen als inwoners een klacht 
hebben over de wijze waarop deze partijen met elkaar samenwerken ter uitvoering van de 
publieke taak. 

• Jaarlijks inzage te geven in de aard en omvang van de klachten die bij partijen zijn ingediend 

en de afhandelwijze. 

(2019/135267) 

 

11.  Openbare veiligheid rond woonwagenkamp Belgielaan  
Op verzoek van de raad geagendeerd (vergadering 31 januari 2019) 
Commissie Bestuur 14-2-2019: in afwezigheid van OPH van de agenda verwijderd, indien OPH 
alsnog het onderwerp nog zou willen behandelen wil de commissie dat alleen wanneer er een 
reactie vanuit het college op de brief wordt toegevoegd. De actie ligt vooralsnog eerst bij de 

OPH 

 

 

12.  Rondvraag 
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•  Toezeggingen - Toezegging aanwezigheid ambtenaren bij bijeenkomsten ihkv Nieuwe 
Democratie 

Tijdens de rondvraag is door Trots (de heer Van den Raadt) gevraagd of tijdens de 
bijeenkomsten over Nieuwe Democratie de vele ambtenaren in werktijd (en zo ja wordt dit 
gezien als overuren en als zodanig uitbetaald) of in hun eigen tijd daarbij aanwezig waren. 
(2019/132169) 

•  Toezeggingen - Toezegging informatie over frequentie inzet digipanel 
Op verzoek van de VVD (mevrouw Sterenberg) wordt de commissie geïnformeerd over de 

frequentie van de inzet van het digipanel om te kunnen nagaan of het klopt dat deze weinig 

wordt geconsulteerd en wordt een beroep gedaan deze vaker te betrekken. In afwezigheid 

van wethouder Botter is afgesproken dat de rondvraag schriftelijk wordt beantwoord. 
(2019/131759) 

•  Toezeggingen - Toezegging informatie extra kosten Wmovoorzieningen agv abonnementstarief 

Tijdends de rondvraag zegt wethouder Snoek toe, op verzoek van PvdA (de heer Sepers), 
een raming te overleggen van de te verwachte extra kosten voor de gemeente die 
voortvloeien uit de invoering van het abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen. 

(2019/132088) 

13.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Oplegging geheimhouding op onderzoeksrapport inzake integriteitsmelding 

11 januari 2019: Niet gekoppeld aan een vergadering/opgevraagd door HvH/wel geheim 

Commissie Bestuur 14-2-2019: ter kennisgeving aangenomen 

(2018/901572) 

1.2 Gevolgen decembercirculaire 2018 Gemeentefonds 

Commissie Bestuur 14-2-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP)  

(2019/36136) 

1.3 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) 

(2019/9157) 

1.4 Informatienota toeristenbelasting particuliere verhuur 

Commissie Bestuur 14-2-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP) 

(2019/3878) 

1.5 Informatiebeveiligingsbeleid 2019 – 2023 

Commissie Bestuur 14-2-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd voor de 

vergadering van 14 maart 2019 tegelijk met het RKC rapport 

(2018/812821) 

 

2 Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 
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2.1 Motie 2.44 Even Haarlem bellen 

Commissie Bestuur 14-2-2019: niet afgedaan 

(2018/422965) 

2.2 Vervolg bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tegen het besluit van de 

raad tot het verplaatsen van de bebouwde komgrens ten behoeve van het plangebied Entree 

Oost. 

Commissie Bestuur 14-2-2019: ter kennisgeving aangenomen 

2.3 Notitie VRK en zelfredzaamheid 

cie. Bestuur 6 juli 2017: ter kennisgeving aangenomen 

Commissie Bestuur 14-2-2019: ter kennisgeving aangenomen (2015/230126) 

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 

2.5 Toezegging onrust Houtmanpad 
Commissie Bestuur 14-2-2019: ter kennisgeving aangenomen 
Burgemeester Wienen zegt, op verzoek van de heer Rijssenbeek (D66), toe om uit te 
laten zoeken wat er voor onrust is op het Houtmanpad naar aanleiding dat er wordt 

gehandhaafd op fietsen.(2018/800252) 

 


