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N.b. de geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw!
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en mededelingen voorzitter
Vaststellen van de agenda
Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden
Transcript commissie Bestuur 14 februari 2019 (alleen n.a.v.)
Agenda komende vergadering(en), actielijst en jaarplanning
Ter advisering aan de raad

6.

RKC Rapport Verantwoordelijkheid voor Veiligheid - Onderzoek naar Informatiebeveiliging
Commissie Bestuur 14-3-2019: kan als bespreekpunt naar de raad van 28-3-2019
(2019/143523)
Toezeggingen - Toezegging informatie kwalitet 1e en 2e line of defense inzake
informatiebeveiliging
Tijdens de behandeling van het RKC rapport inzake informatiebeveiliging zegt wethouder
Botter, op verzoek van OPH (de heer Smit), toe de raad te informeren over de wijze
waarop in elk van de lines of Defense (1e, 2e en 3e) thans concreet vorm is gegeven aan
hoe taken, mandaten c.q. bevoegdheden aan medewerkers zijn opgedragen. Dit om de
tactische en operationele implementatie van het Informatiebeveiligingsbeleid te borgen.
(2019/222869)
Toezeggingen - Toezegging benodigde formatie en middelen voor informatiebeveiliging
Tijdens de behandeling van het RKC rapport Informatiebeveiliging zegt wethouder Botter
toe voor de Kadernota inzichtelijk te maken wat er nodig is aan (financiele) middelen en
formatie om als organisatie ' in control' te zijn op het gebied van informatiebeveiliging.
(2019/221138)
Toezeggingen - Toezegging nagaan uitbreiding taakomschrijving interne auditor
Tijdens de behandeling van het RKC rapport inzake informatiebeveiliging zegt wethouder
Botter toe, op verzoek van Actiepartij (de heer Trompetter), na te gaan of conform de
raadsbreed aangenomen motie ' Big data en privacy van een ongelukkig huwelijk'
(kadernota 2016) de taakomschrijving van de interne auditor is uitgebreid met het
bestrijden van privacy risico's die het koppelen van big data bestanden met zich
meebrengen en of dit in het nieuwe beleid is meegenomen.
(2019/221148)
Toezeggingen - Toezegging Veiligheid audiosysteem
Tijdens de behandeling van het RKC rapport Verantwoordelijkheid voor Veiligheid is door
de VVD (mevrouw Sterenberg) gevraagd in hoeverre de veiligheid van het audiosysteem in
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de vergaderzalen is gewaarborgd. Dan gaat het haar met name om de besloten
vergaderingen en het risico om op afstand in te breken op het systeem en zo kennis te
kunnen nemen van hetgeen gezegd wordt. (2019/221123)
Toezeggingen - Toezegging plan van aanpak informatiebeveiliging
Tijdens de behandeling van het RKC rapport inzake informatiebeveiliging zegt wethouder
Botter toe aan de commissie een plan van aanpak voor te leggen waarin:
• wordt vastgelegd hoe en wanneer de aanbevelingen van de RKC worden opgevolgd;
• op welke wijze halfjaarlijks (de implementatie van) het informatiebeveiligingsbeleid wordt
geevalueerd en hoe de raad hierover wordt geïnformeerd;
• op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan een risicoregister.
(2019/221144)
6.2 Informatiebeveiligingsbeleid 2019 – 2023
(2018/812821)
Cie Bestuur 14-3-2019: meegenomen als achtergrondinformatie
Overige punten ter bespreking
7.

Gevolgen decembercirculaire 2018 Gemeentefonds
Commissie Bestuur 14-2-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP)
Commissie Bestuur 14-3-2019: behandeld (2019/36136)
Pauze

Ter advisering aan de raad
8.

Vaststellen Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019
Commissie Bestuur 14-3-2019: kan als hamerstuk stemverklaring (van Trots) naar de raad van
28-3-2019 (2019/45885)

9.

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

10. Voorstel gezamenlijke Europese aanbesteding accountantsdiensten met Zandvoort
Commissie Bestuur 14-3-2019: kan als hamerstuk naar de raad van 28-3-2019 (2019/170302)
Overige punten ter bespreking
11. Raadsinformatiebrief kermis Zaanenlaan
Commissie Bestuur 14-3-2019: voldoende behandeld
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Toezeggingen - Toezegging evaluatie kermis 2019
Tijdens de behandeling van de raadsinformatiebrief kermis Zaanenlaan zegt burgemeester
Wienen voor de zomer een evaluatie toe van de kermis 2019. Ten behoeve van deze
evaluatie wordt aan (een afvaardiging) van de betrokkenen gevraagd naar hun aandachtsen verbeterpunten. Op basis hiervan worden voor de kermis 2020 in de evaluatie
eventuele verbeteringen c.q. aanpassingen benoemd. Tijdens de behandeling van de
evaluatie in de commissie wordt besloten of er nog nader onderzoek naar een alternatieve
locatie noodzakelijk is. (2019/221158)
Pauze

12. Procesvoorstel aanpasing hoofdstuk 3 APV
Commissie Bestuur 14-3-2019: voldoende behandeld
13. Europees programma met een URBACT subsidie
Commissie Bestuur 14-3-2019: voldoende behandeld en meerderheid van de commissie is
voor het aangaan van een Europees partnerschap (2019/107933)
14. 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 (2019/3878)
15. Rondvraag
Toezeggingen - Toezegging businesscase fietsenstalling Jansweg
Tijdens de rondvraag zegt wethouder Snoek toe, op verzoek van JH (de heer Aynan), na te
gaan wat de stand van zaken is met betrekking tot de businesscase voor de fietstenstalling
aan de Jansweg
(2019/222898)
16. Sluiting
Ter kennisname meegezonden stukken
1

Actieve informatieplicht

1.1 Evaluatie plan van aanpak 2017-2018. Nazorg na detentie
Commissie Bestuur 14-3-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/37492)
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1.2 Regeling melden vermoeden misstand gemeente Haarlem 2019
Commissie Bestuur 14-3-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/12165)
2
2.1

2.2

2.3

Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW
Toezegging ABN AMRO vragen investeringen palmolieindustie staken
Commissie Bestuur 14-3-2019: ter kennisgeving aangenomen
Het college zegt toe dat een brief volgt aan de ABN AMRO bank waarin zij de
bank vraagt, vanuit het oogpunt van deze schadelijk zijn voor het klimaat, haar
investeringen in de palmolie industrie te staken. (2019/47539)
Toezegging terugkoppeling aandeelhoudersvergadering inz wegvallen ESF subsidies
Commissie Bestuur 14-3-2019: ter kennisgeving aangenomen
Wethouder Snoek zegt toe een (mondelinge) terugkoppeling te geven van wat er
tijdens de aandeelhoudersvergadering is besproken m.b.t. het wegvallen van de
ESF-subsidies in 2019 en 2020 waardoor een aanzienlijk begrotingsrisico in die jaren
van ca. € 500.000 per jaar is ontstaan. (2019/47504)
Motie 19 'Veiligheid: ook dat doen we samen

Cie. Bestuur 6 juli ter kennisname: Burgemeester Wienen verzoekt commissie
Bestuur deze brief inhoudelijk te bespreken in de commissie van 13 juli a.s.
Cie. Bestuur 13 juli: brief is afdoende besproken en daarmee de motie
afgedaan.
Cie. Bestuur 11 jan. 2018: Brief 23 nov. burg Wienen over voorstel
prioritering veiligheid en handhaving 2018 n.a.v. acties bewonersparticipatie
t.k.n.
Cie. Bestuur 18 jan. 2018: Brief ter bespreking i.r.t. Actieprogramma IVH
2018. Eerste termijn.
Cie. Bestuur 1 febr. bespreking in tweede termijn. Commissie vindt dat de
motie nog niet vergaand genoeg is uitgevoerd (Bewoners daadwerkelijk laten
mee beslissen over inzet van politie/handhavers in de wijk).
Commissie Bestuur 14-3-2019: ter kennisgeving aangenomen (2016/525830)
2.4 Anonieme klacht ernstige geluidsoverlast Riviervismarkt
Commissie Bestuur 14-3-2019: ter kennisgeving aangenomen
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