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Besluitenlijst Bestuur 

 

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 14 november 2019 

 Aantal bezoekers: 3 

 Aantal sprekers: 0 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen commissieleden en wethouders 

4.  Transcript commissie bestuur d.d. 3 oktober 2019 (alleen n.a.v.) 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Verordening Rechtspositie Raads- en Commissieleden  

Commissie Bestuur 14-11-2019: hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 21-11-2019 

(2019/914649) 

•  Toezeggingen - Toezegging pleidooi voor invoeren fietsregeling  

Op verzoek van de commissie Bestuur (de heer Smit, OPH) zal het presidium op zoek gaan 
naar gemeenten die ook voorstanders zijn van het handhaven van de fietsregeling om 
vervolgens gezamenlijk richting de VNG een verzoek tot herinvoering van deze regeling in 
te dienen. 

(2019/940087) 

 

7.  Wijzigingsvoorstel APV 2019 
Commissie Bestuur 14-11-2019: gaat als bespreekpunt naar de raad van 21-11-2019. Trots en 

AP kondigen aan een amendement in te dienen (2019/395232) 

7.1 Aanwijzingsbesluit ventverbod lachgas bij evenementen 
Commissie Bestuur 5-9-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (CU) 

Commissie Bestuur 14-11-2019: voldoende besproken (2019/561692) 

 

8.  Pauze 

 

9.1 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  
Commissie Bestuur 16-5-2019: als bespreekpunt naar de raad van 29 mei 2019. Afgesproken 
is artikel 1 van de verordening uit te breiden met een definitie van de eenvoudige 
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behandeling en artikel 13 van de huidige verordening in stand te laten. 
Raadsvergadering 29 mei 2019: onderwerp afgevoerd van de agenda 
Commissie Bestuur 14-11-2019: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 21-
11-2019. De commissie ontvangt nog voor de raadsvergadering een extern ingewonnen 
juridisch check inzake de vergoeding. Afgesproken is ook dat de burgemeester en de SP nog 
contact hebben over artikel 12 en de daaraan ten grondslag liggende werkwijze. Afhankelijk 
daarvan komt de SP eventueel nog met een amendement of volgt er een aangepast 

verordening. (2019/104287) 

9.1.1 Toezeggingen - Toezegging notitie vergoedingen commissieleden commissie beroep en 
bezwaar 

 Commissie Bestuur 14-11-2019: de toezegging is hiermee afgedaan 

(2019/418641) 

•  Toezeggingen - Toezegging vergoedingen adviescommissies 

Tijdens de behandeling van de nota Wijziging Verordening op de behandeling van 
bezwaarschriften en benoeming van leden voor de commissie van bezwaarschriften zegt 
burgemeester Wienen toe, op verzoek van mevrouw De Raadt (CDA), de commissie een 
overzicht te doen toekomen waarin voor alle andere adviescommissies wordt 
aangegeven wat de hoogte is van de vergoedingen aan de commissieleden, hoe lang deze 
al worden verstrekt en wat volgens de geldende verordening/regeling de vergoeding 
moet bedragen. 

(2019/940205) 

9.2 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  

Commissie Bestuur 14-11-2019: voldoende besproken (2019/448957) 

9.2.1 Commissie Bestuur 15-11-2018: op verzoek van de commissie agenderen en betrekken bij 
de evaluatie van de Adviescommissie Bezwaarschriften 
Commissie Bestuur 14-11-2019: betreft een tussenbericht, toezegging dus nog niet 
afgedaan 

(2018/278892) 

9.2.2 Commissie Bestuur 15-11-2018: op verzoek van de commissie agenderen en betrekken bij 
de evaluatie van de Adviescommissie Bezwaarschriften 
Commissie Bestuur 14-11-2019: de toezegging is afgedaan (2018/278770) 

9.3 Jaarverslag klachten 2018 
Commissie Bestuur 5-9-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA) 

Commissie Bestuur 14-11-2019: voldoende besproken (2019/309646) 

•  Toezeggingen - Toezegging verklaring stijging aantal klachten 

Tijdens de behandeling van de nota Jaarverslag klachten 2018 zegt burgemeester Wienen 
toe, op verzoek van de heer Sepers (PvdA), wat de verklaring is voor de stijging van het 
aantal klachten. (2019/940208) 

 

10 Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
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 Overige punten ter bespreking  

 

11.1 Stand van zaken Informatiebeveiliging (2019/855753) 

11.1.1 Moties - motie 14.1 ICT behoeft integraal risicomanagement  

Commissie Bestuur 14-11-2019: motie is nog niet afgedaan, de commissie wil 
worden geïnformeerd over de stand van zaken rondom de financiële onderbouwing 
van de ICT gerelateerde weerstandscapaciteit in de analyse van de totaal benodigde 
weerstandscapaciteit in de jaarrekening (2019/355441) 

•  Toezeggingen - Toezegging voortgangsrapportage informatiebeveiliging 

Tijdens de nota Stand van zaken informatiebeveiliging zegt wethouder Botter toe, op 
verzoek van de heer Gün (GL) en Rutten (VVD), de commissie ieder half jaar te 
informeren over de stand van zaken middels een voortgangsrapportage. Het format 
voor deze rapportage zal hij eerst voorleggen aan de commissie.  

(2019/940161) 

•  Toezeggingen - Toezegging aantal organisaties gebruik data gemeente 

Tijdens de behandeling van de nota stand van zaken informatiebeveiliging zegt 
wethouder Botter toe, op verzoek van de heer Trompetter (AP), de commissie te 
informeren over hoeveel externe organisaties gebruik maken van de data van de 
gemeente Haarlem. 

(2019/940154) 

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

Commissie Bestuur 14-11-2019: voldoende besproken (2019/341522) 

11.3 Motie 14.2 Testen doen we met geanonimiseerde gegevens 

Commissie Bestuur 14-11-2019: voor nu voldoende besproken, motie is nog niet 
afgedaan, de commissie wil worden geïnformeerd over de stand van zaken 

(2019/443656) 

11.4 Opvolging RKC aanbevelingen Informatiebeveiliging 
Cie Bestuur 14-11-2019: behandeld, de nota is echter geen verantwoording over de 
opvolging van de RKC aanbevelingen n.a.v. het onderzoek naar informatiebeveiliging. 

Derhalve blijven de aanbevelingen van de RKC actief.(2019/465158) 

11.4..1 Toezeggingen - Toezegging plan van aanpak informatiebeveiliging 

Commissie Bestuur 14-11-2019: de toezegging is afgedaan (2019/221144) 

11.4.2 Toezeggingen - Toezegging benodigde formatie en middelen voor informatiebeveiliging 

 Commissie Bestuur 14-11-2019: de toezegging is afgedaan 

(2019/221138) 

 

12 Pauze 
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13 Evaluatie Project Lelie 

Commissie Bestuur 14-11-2019: voldoende besproken (2019/396469) 

•  Toezeggingen - Toezeggingen kosten en financiële meevallers project Lelie  

Tijdens de behandeling van de nota Project Lelie zegt burgemeester Wienen toe, op 
verzoek van de heer Linder (CU), de commissie een overzicht te doen toekomen van de 
financiële meevallers van project Lelie. 

(2019/940203) 

 

14. Evaluatie Onderzoek Horecaleges 2018 

Commissie Bestuur 14-11-2019: voldoende besproken (2018/827927) 

 

15 Toezegging burgemeester Wienen over boetes dak- en thuislozen 

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

Commissie Bestuur 14-11-2019: voldoende besproken (2019/39738) 

 

16 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. 
Cie. Ontwikkeling stelt voor dit in commissie Bestuur te doen. 
Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisname aangenomen. 
Presidium 14 sept. 2019: deze nota in cie. Bestuur ter bespreking agenderen. 
Commissie Bestuur 14 november 2019: voldoende besproken(2019/179784) 

 

17 Rondvraag 

•  Toezeggingen - Toezegging nagaan voorstel Ombudsman één balie 

Tijdens de rondvraag zegt wethouder Botter toe, op verzoek van de heer Sepers (PvdA), 
dat hij op basis van de uitkomsten van het AEF rapport en de daarin opgenomen 
aanbevelingen inzake het verbeteren van de samenwerking tussen het CJG en het sociale 

wijkteam beslist of het zinvol is om met een uitwerking te komen van het voorstel van de 
Nationaal Ombudsman (dat iedere gemeente een balie zou moeten inrichten waar de 
burger met alle vragen terecht kan, dus niet alleen met vragen over gemeentelijke 
kwesties). Als dit zinvol blijkt te zijn, zal hij een discussienotitie opstellen waarin wordt 
ingegaan op de vraag hoe één en ander in Haarlem gerealiseerd zou kunnen worden 
inclusief een inschatting van de daarmee gemoeid gaande kosten. (2019/940211) 

18 Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Informatie over aanbesteding beeld en geluid raadsvergaderingen 

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen (2019/743215) 

1.3 Het openstellen van de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken  

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen (2019/412170) 

1.3 Erkennen van de nieuwe wijkraad Slachthuisbuurt 

Commissie Bestuur 14-11-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (Trots) 

(2019/513643) 

1.4 Voortgangsrapportage van het programma Urban Agenda ‘Innovative and responsible public 

procurement’ 

Commissie Bestuur 14-11-2019: tussenbericht ter kennisname aangenomen (2019/711150) 

1.5 Gevolgen van de septembercirculaire 2019 Gemeentefonds 

Commissie Bestuur 30-10-2019: ter kennisname aangenomen (2019/830460) 

Commissie Bestuur 14-11-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP) 

 

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

 

2.1 Raadsinformatiebrief Verkenning derde aandeelhouder SRO 

Commissie Bestuur 14-11-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA) 

 

2.2 

Toezegging achteraf verantwoorden besteding krediet vervangingsinvestering 

datacenter/software en digitale transformatie 

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen (2018/583042) 

2.3 Toezegging nut en noodzaak meerdere begrotingswijzigingen 

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen (2019/414341) 

2.4 Toezegging wethouder Botter resultaten laatste ontwikkelingen o.g.v. circulair inkopen 

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen(2018/366305) 

2.5 Toezegging burgemeester Wienen terug te komen op de wijze waarop integriteitsschening 

vastgesteld wordt  

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen (2019/589888) 

2.6 Raadscommissie informeren inzake tekorten Haarlem Marketing 

 Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen  
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3 Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoording raadsvragen Meet & Share 24 september 2019  

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen(2019/812831) 

3.1.1 Ingekomen raadsvragen - Ingekomen raadsvragen ex art 38 RvO van Liberaal Haarlem over 
Meet&Share 

Commissie Bestuur 14-11-2019: de vragen zijn beantwoord (2019/788899) 

3.2 Beantwoording artikel 38 RvO raadsvraag inzake vergunningverlening en handhaving 

massagesalons 

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen (2019/748794) 

3.2.1 Ingekomen raadsvragen - Art.38 vragen ChristenUnie inzake Vergunningverlening en 
handhaving massagesalons 

Commissie Bestuur 14-11-2019: de vragen zijn beantwoord (2019/724220) 

3.3 Beantwoording raadsvragen Trots Haarlem inzake nevenfuncties 

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen  (2019/791222) 

3.3.1 Ingekomen raadsvragen - Art 38 vragen Trots Haarlem nevenfuncties 

Commissie Bestuur 14-11-2019: afgehandeld 
Commissie Bestuur 14-11-2019: de vragen zijn beantwoord 

(2019/767220) 

3.4 Beantwoording art. 38 vragen van Trots Haarlem inzake het Pwc rapport 

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen   (2019/791487) 

3.4.1 Ingekomen raadsvragen - Art 38 vragen Trots Haarlem PWC rapport 

Commissie Bestuur 14-11-2019: afgehandeld (2019/766674) 

3.5 Beantwoording raadsvragen art. 38 RvO van Liberaal Haarlem inzake rookverbod horeca 

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen (2019/851402) 

3.5.1 Ingekomen raadsvragen - Ingekomen raadsvragen art. 38 RvO van Liberaal Haarlem over 
algeheel rookverbod Horeca 

Commissie Bestuur 14-11-2019: afgehandeld, de vragen zijn beantwoord (2019/788582) 

 

4. Ingekomen stukken 

 

4.1 Overlast 's nachts in Kenaupark; hangjongeren; drugsdealers; lawaai 

Commissie Bestuur 14-11-2019: ter kennisname aangenomen  

 

 


