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Besluitenlijst 

 

 Commissie bestuur 
 Datum: donderdag 17 januari 2019 

 Aantal bezoekers: 18 

 Aantal sprekers: 3 

N.b. de geel gemarkeerde toezeggingen zijn van deze vergadering 

 

 

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 13 december 2018 (alleen naar aanleiding van). 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  RKC onderzoek - technisch advies over iindicatoren in de begroting 

Commissie Bestuur 17-1-2019: kan als hamerstuk stemverklaring worden geagendeerd voor de raad 

van 31 januari 2019. De rekenkamercommissie stelt de raad voor het college opdracht te geven om in 

de eerste financiële voortgangsrapportage van 2019 een voorstel op te nemen waarmee de helft 

(indicatief) van de ontbrekende indicatoren wordt toegevoegd en de genoemde onvolkomenheden ten 

aanzien van indicatoren in de begroting 2019 worden weggenomen en om tevens in de begroting 2020 

een verdere verbeterslag te realiseren.(2018/884284) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

7.  Werkpas Holding B.V.: jaarrekening 2017, tussentijdse rapportage 2018, begroting 2019   

Commissie Bestuur 17-1-2018: behandeld (2018/861509) 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan nut oprichten revolverend fonds voor Werkpas 

Wethouder Snoek zegt toe, op verzoek van de Actiepartij (de heer Trompetter), na te 
gaan of de suggestie om een revolverend fonds op te richten kan worden toegepast 
voor Werkpas. Volgens de heer Trompetter kunnen door een revolverend fonds op te 
richten de  werkgeverslasten worden voorgefinancierd en hoeven deze pas na één jaar 
te worden terugbetaald op basis van de behaalde brutowinst. Hierdoor ontstaat er een 
voordeel voor derde partijen waar mensen van Werkpas kunnen worden geplaatst. 

(2019/47545) 

 •  Toezeggingen - Toezegging terugkoppeling aandeelhoudersvergadering inz wegvallen ESF 
subsidies 

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-
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subsidies in 2019 en 2020 waardoor een aanzienlijk begrotingsrisico in die jaren van ca. 
€ 500.000 per jaar is ontstaan. (2019/47504) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 
8.1 Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2019-2022 

Commissie Bestuur 17-1-2019: kan als bespreking worden geagendeerd voor de raad van 31 
januari 2019 (moties aangekondigd)  (2018/814461) 

8.2 Veiligheidsanalyse 2018 
Commissie Bestuur 11-10-2018: vanwege tijdsgebrek niet behandeld. Als 
achtergrondinformatie meenemen voor de commissie van 15-11-2019 bij de behandeling van 
het Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 

Commissie Bestuur 17-1-2019: ter kennisgeving aangenomen   (2018/546039) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

8.3 Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2019 

Commissie Bestuur 17-1-2019: behandeld  (2018/872021) 

 

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

Er hebben 3 insprekers het woord gevoerd 

 

10 Plan van Aanpak Diversiteit en Inclusie 

Commissie Bestuur 13-12-2018: op verzoek van de commissie geagendeerd conform 
de afspraak die hierover is gemaakt tijdens de Kadernota 
Commissie Bestuur 17-1-2019: behandeld.  
Fracties die niet ter vergadering hun fractiestandpunt gaven, hebben de gelegenheid 
gekregen om later te reageren op onderstaand voorstel. Fracties die niet reageren 
geven aan hiermee stilzwijgend in te stemmen. Geen van de fracties heeft van deze 
gelegenheid gebruik gemaakt. Wat er wordt geschrapt in het plan is dat alle 
afdelingsmanagers worden gevraagd een inschatting te maken van het percentage 
medewerkers van hun afdeling met een niet-autochtone achtergrond. Daarvoor in de plaats 

komt het volgende. Op verzoek van (een meerderheid van) de commissie wordt er een 
globale inschatting wordt gemaakt door de afdeling HRM van het percentage 
ingestroomde medewerkers met een niet-autochtone achtergrond. De raad wordt 

hierover worden geïnformeerd via het jaarverslag.  (2018/692064) 
 •  Toezeggingen - Toezegging Uitwerking charter naar inclusieve organisatie én werving- en 

selectiebeleid 

Commissie Bestuur 17-1-2019: de toezegging is hiermee afgedaan 

(2018/220603) 
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 •  Toezeggingen - Toezegging percentage ingestroomde medewerkers met een niet-
autochtone achtergrond  

Op verzoek van de commissie wordt er een globale inschatting gemaakt door de 

afdeling HRM van het percentage ingestroomde medewerkers met een niet-

autochtone achtergrond. De raad wordt hierover worden geïnformeerd via het 

jaarverslag. (2019/65280) 
 

 Ter advisering aan de raad 

 

11. Benoeming en herbenoeming van leden van de commissie voor bezwaarschriften 
Commissie Bestuur 17-1-2019: kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raad van 31-

1-2019  (2018/850918) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

12. GEHEIM onderzoeksrapport PWC 
Commissie Bestuur 17-1-2019: de commissie heeft besloten de behandeling op te schorten 

totdat het stuk in openbaarheid kan worden besproken of tot het moment dat daarover meer 

duidelijkheid is  

 

13. Rondvraag 

 

 Toezeggingen - Toezegging incidentenrapportage jaarwisseling 

Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van PvdA (de heer Sepers), de commissie ter 
bespreking een incidentenrapportage inclusief analyse van de jaarwisseling te doen 
toekomen.  

(2019/47543) 

 Toezeggingen - Toezegging ABN AMRO vragen investeringen palmolieindustie staken 

Wethouder Botter zegt namens wethouder Snoek toe dat het college een brief zal schrijven 
gericht 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) 

 Toezeggingen - Toezegging evaluatie handhavingstraject en illegale bewoning in Waarderpolder 

Burgemeester Wienen zegt tijdens de rondvraag toe, op verzoek van de AP (de heer 
Trompetter), de commissie ter bespreking een evaluatie van het handhavingsptraject en het 
onderzoek naar illegale bewoning in de Waarderpolder te doen toekomen, zodra dit is 
afgerond (2019/47541) 

 Toezeggingen - Toezegging input ophalen bij dorpsraad inzake Nieuwe Democratie 

Wethouder Botter zegt toe, op verzoek van de SP (de heer Garretsen), de dorpsraad van 
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Spaarndam te vragen om input voor het programma Nieuwe Democratie en de commissie 
Bestuur hierover te informeren. 

(2019/47537) 

 

14 Sluiting 

 

 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

1. Actieve informatieplicht 

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

(2018/878180) 

1.2 Standpunt bepalen over voorstellen Buitengewone algemene ledenvergadering VNG 30 

november 2018  

Commissie Bestuur 17-1-2019: ter kennisgeving aangenomen (2018/789689) 
 

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

 

2.1 Raadsinformatiebrief betreft besluit kermis Zaanenlaan 
Commissie Bestuur 15-11-2018: ter kennisgeving aangenomen (vorige versie) 

Commissie Bestuur 17-1-2019: ter kennisgeving aangenomen 

2.2 Motie 2.33BIS Openbaar de WOB 

Commissie Bestuur 17-1-2019: ter kennisgeving aangenomen (2018/422922) 

2.3 Toezegging informatie over stand van zaken integriteitsschending bij Herinrichting De Dreef 

Commissie Bestuur 17-1-2019: ter kennisgeving aangenomen (2018/800269) 

2.4 Motie 19.4 Help, een Toekomstvisie, wat nu? 

Commissie Bestuur 17-1-2019: ter kennisgeving aangenomen (2018/35660) 

2.5 Toezegging openbaar maken van aanbestedingskalender 

Commissie Bestuur 17-1-2019: ter kennisgeving aangenomen (2018/366337) 

2.6 Toezegging verbeterde versie van Referendumverordening 

Commissie Bestuur 17-1-2019: ter kennisgeving aangenomen (als tussenbericht) 

(2018/126961) 

2.7 Toezegging overzicht rollen portefeuillehouders ihkv aandeelhouderschap en 

opdrachtgeverschap  

Commissie Bestuur 17-1-2019: ter kennisgeving aangenomen (2018/583245) 

 


