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Besluitenlijst 

 

 Commissie bestuur 
 Datum: donderdag 16 mei 2019 

 Aantal bezoekers: 5 

 Aantal sprekers: 1 

 

De geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

4.  Vaststellen verordening havengelden 2019 
Commissie Bestuur 16/5/2019± kan als hamerstuk stemverklaring naar de raad van 29 mei 

2019 (2019/103264) 

•  Toezeggingen - Toezegging daadwerkelijke financiële effect aanpassing doorvaartgelden 

Tijdens de behandeling van de verordening havengelden zegt burgemeester Wienen toe na 

een jaar het daadwerkelijke financiële effect van de aanpassing van de doorvaartgelden in 

kaart te brengen en de commissie hierover te informeren.(2019/414293) 

•  Toezeggingen - Toezegging nagaan mogelijkheden opleggen beperkingen bedrijfsmatige aanleg 
van schepen en boten 
Tijdens de behandeling van de verordening havengelden zegt burgemeester Wienen toe na 

te gaan of er mogelijkheden zijn om beperkingen op te leggen in het geval van 

bedrijfsmatige aanleg van boten en schepen.(2019/415730) 

•  Toezeggingen - Toezegging vergelijking tarieven andere gemeenten 

Tijdens de behandeling verordening havengelden zegt burgemeester Wienen een 
vergelijking te maken van de tarieven van vergelijkbare gemeenten en de commissie 
hierover te informeren. 

(2019/414325) 

•  Toezeggingen - Toezegging nagaan overlast riviercruiseschepen 
Tijdens de behandeling van de verordening havengelden zegt burgemeester Wienen toe nog 

terug te komen op de (kosten van) overlast en vervuiling van riviercruiseschepen en of dit 

op weegt tegen de inkomsten die ermee gepaard gaan.(2019/415665) 

 

5.  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 
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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 
behandeling en artikel 13 van de huidige verordening in stand te laten. 

•  Toezegging: Toezegging notitie vergoedingen commissieleden commissie beroep en bezwaar 

Tijdens de behandeling van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften zegt 

burgemeester Wienen een notitie  ter afstemming met de commissie over de vergoedingen 

van de leden van de commissie beroep en bezwaar (2019/418641) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

6.1 Raadsinformatiebrief werkbezoek Harlem New York 
Raadsvergadering 28-3-2019  Op verzoek van HvH 2019205072 Raadsinformatiebrief 

werkbezoek Harlem New York agenderen in de commissie. 

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

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

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

 

7.1 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 

Commissie Bestuur 16-5-2019: voldoende besproken(2019/9157) 

7.2 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 

Commissie Bestuur 16-5-2019: voldoende besproken (2019/113275) 

 

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

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

9. Voorstel samenstelling selectiecommissie aanbesteding accountantsdiensten voor Haarlem 

en Zandvoort  
Commissie Bestuur 16/5/2019± kan als hamerstuk  naar de raad van 29 mei 2019 

(2019/287658) 
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10.1 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020 

Commissie Bestuur 16/5/2019± kan als hamerstuk naar de raad van 29 mei 2019 

(2019/246694) 

10.2 Ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling Cocensus 
Commissie Bestuur 16/5/2019: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 29 

mei 2019 (2019/248176) 

•  Toezeggingen - Toezegging nut en noodzaak meerdere begrotingswijzigingen 

Tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting 2020 zegt wethouder Snoek toe, op  
verzoek van OPHaarlem (de heer Smit), om nut en noodzaak van meerdere 
begrotingswijzigingen te bespreken in het bestuur. 

(2019/414341) 

10.3 Uitkomsten juridische procedures tegen Cocensus over 2018 

Commissie Bestuur 16-5-2019: behandeld (2019/245383) 

•  Toezeggingen - Toezegging wethouder Snoek schriftelijk terug te komen op of en hoe de raad 
te informeren over uitkomsten procedure tegen Consensus 

Commissie Bestuur 16-5-2019: behandeld en hiermee afgedaan (2019/204628) 

•  Toezeggingen - Toezegging jaarrekening opnemen vergelijking juridische procedures 

Tijdens de behandeling van de P&C-stukken  van Cocensus zegt wethouder Snoek toe dat in 

de volgende jaarstukken een vergelijking wordt opgenomen tussen de juridische procedures 

tegen Cocensus met juridische procedures in andere steden (2019/418847) 

10.4 Jaarstukken 2018 gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Commissie Bestuur 16-5-2019: behandeld (2019/247662) 

•  Toezeggingen - Toezegging jaarrekening opnemen info innen toeristenbelasting Airbnb 

Tijdens de behandeling van de P&C-stukken  van Cocensus zegt wethouder Snoek toe dat in 

de volgende jaarstukken melding wordt gemaakt van de inning van toeristenbelasting van 

Airbnb verhuurders. 

(2019/414344) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

11. Aangehouden Kostendekkendheid gemeentelijke heffingen 

Commissie Bestuur 11-4-2019: Vanwege tijdgebrek wordt deze nota de volgende 
vergadering ter bespreking geagendeerd 

Commissie Bestuur 16-5-2019: voldoende besproken(2019/79417) 

 

12. Uitvoering Motie 23.1 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren is democratisch waardevol 

Commissie Bestuur 16-5-2019: voldoende besproken (2019/265170) 

•  Moties - Motie 23.1 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren is democratisch waardevol 
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 (2019/87616) 

•  Toezeggingen - Toezegging viering 100 jaar vrouwenkiesrecht 

Commissie Bestuur 16-5-2019: afgedaan (2018/800230) 

 

•  Toezeggingen - Toezegging suggesties enthousiasmeren politiek 
Tijdens de behandeling van de Uitvoering motie 23.1 100 jaar vrouwenkiesrecht zegt 

wethouder Meijs namens burgemeester Wienen toe de suggesties van de commissie mee te 

nemen en daar op terug te komen. De suggesties zijn: 

- na het openingssymposium de mogelijkheid te bieden om met fracties in contact te treden 

om zo informatie te krijgen over het raadslidmaatschap 

- een bijeenkomst Politiek Actief te organiseren georganiseerd waar de focus ligt op het 

aantrekken van vrouwen  

- de mogelijkheid om aan scholen gastlessen aan te bieden verzorgd door raadsleden om 

daarmee scholieren te enthousiasmeren voor de politiek.     

(2019/415280) 

 

13 Vaststellen nadere regels exploitatie openbare inrichtingen 

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

Commissie Bestuur 16-5-2019: voldoende besproken (2019/133453) 

•  Toezeggingen - Toezegging nagaan capaciteit voor naleving nieuwe regels 

Op verzoek van HvH (de heer IJsbrandy) zegt wethouder Meijs namens burgemeester 
Wienen toe na te gaan of er voldoende capaciteit is bij de afdeling handhaving om toe te 
zien op de naleving van de nieuwe nadere regels 

(2019/415706) 

•  Toezeggingen - Toezegging evaluatie programma Veilig Uitgaan 
Tijdens de behandeling van de nota nadere regels openbare inrichtingen zegt wethouder Meijs 

toe (namens burgemeester Wienen) eind 2019 met een evaluatie te komen van het programma 

Veilig Uitgaan en daarbij ook de rol van de politie bij cameratoezicht en vervalsing 

identiteitsbewijzen door minderjarigen mee te nemen. (2019/414348) 

•  Toezeggingen - Toezegging aanpak horecabezoekers Smedestraat/Morinnesteeg 
Tijdens de behandeling van de nota nadere regels openbare inrichtingen zegt wethouder Meijs 

toe (namens burgemeester Wienen) initiatief te nemen om samen met bewoners, politie 
en cafébazen te komen tot een aanpak van horecabezoekers na sluitingstijd in de 
Smedestraat/Morinnesteeg (2019/414350) 

•  Toezeggingen - Toezegging nagaan uitbreiding geluidsnormen met decibel C 

Tijdens de behandeling van de nota Vaststellen nadere regels exploitatie openbare 
inrichtingen zegt wethouder Meijs namens burgemeester Wienen toe, op verzoek van de 
CU (de heer Linder),  om te kijken of decibel C (voor de lage bas tonen) ook kan worden 
meegenomen in de geluidsnormen, omdat nu alleen decibel A alleen onderdeel van de 
geluidsnormen maakt.(2019/415381) 

 

14 Transcript van de commissie van 11 april 2019 (alleen naar aanleiding van) 
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•  Toezeggingen - Toezegging dubbelrol secretaris en adviseur woordvoering rechtszaken 
Tijdens de behandeling van het transcript wordt toegezegd de volgende vraag van Trots (de heer 
Armand) te laten beantwoorden (onderdeel wijziging behandeling van de verordening op de 
behandeling van bezwaarschriften) 

• Is het zo dat de secretaris van de commissie van bezwaarschriften namens de gemeente het woord 
voert bij rechtszaken en daarnaast ook adviseur is en dit in de toekomst ook zo blijft?  

(2019/414352) 

 

15 Agenda komende vergadering(en), actielijst en jaarplanning 

Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen 

 

 

16 Rondvraag 

•  Toezeggingen - Toezegging informatie proef gereguleerde wietteelt 

Tijdens de rondvraag zegt burgemeester Wienen, op verzoek van D66 (de heer 
Rijssenbeek), de commissie te informeren over het al dan niet meedoen aan de proef met 
gereguleerde wietteelt 

(2019/414311) 

 

17 Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Aanmaningskosten gemeentelijke heffingen 

Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/256677) 

1.2 Vaststellen richtlijnen begroting 2020-2024 

Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/245162) 

1.3 Benoeming leden Meldpunt Integriteit 

Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/319909) 

 

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

 

2.1 Verbeteringsmogelijkheden van de kermis op de locatie Zaanenlaan. 

Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen (2018/800259) 

2.2 Motie 17.3 Advies voor verbeteren van de veiligheid passen wij toe voor het verbeteren van 

de veiligheid Zaanenlaan Kermis 
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Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen (2018/863798) 

2.3 Toezegging informatie over waterzwervers bij Veerpont Spaarne  

Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen (2018/800289) 

2.4 Toezegging nagaan uitbreiding taakomschrijving interne auditor  

Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/221148) 

2.5 Toezegging beantwoording rondvraag SP over brandveiligheid woningen Ymere in Delftwijk-

Zuid na renovatie 

Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen (2017/330980) 

2.6 Toezegging Veiligheid audiosysteem 

Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/221123) 

 

3. Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording art. 38 Verkenning grenscorrectie Spaarndam (2019/247313)  

Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen (2019/319638) 

3.1.1 Ingekomen raadsvragen - Raadsvragen ex artikel 38 RvO inzake referendum Spaarndam 
grenscorrectie 

Commissie Bestuur 16-5-2019: beantwoording ter kennisgeving aangenomen 

(2019/247313) 

 

4. Ingekomen stukken 

 

4.1 RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden 

Commissie Bestuur 16-5-2019: ter kennisgeving aangenomen 

 

 

 


