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Besluitenlijst Commissie bestuur 

 

 Datum: donderdag 3 oktober 2019 

 Aantal bezoekers: 5 

 Aantal sprekers: 0 

 

N.b. de geel gemarkeerde toezeggingen zijn gedaan tijdens deze vergadering 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

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

5.  Transcript commissie bestuur d.d 5 september 2019 (alleen n.a.v.) 

6.  Niet tijdig beantwoorde raadsvragen (procesmatig, niet inhoudelijk) 

 Raadsvragen ex art 38 RvO van VVD over Izoof 

Cie Bestuur 3-10-2019: de vragen zijn inmiddels beantwoord (2019/705601) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7.  Zienswijze geven op begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam en evaluatierapport ‘Meer 

richting en resultaat’ 
Commissie Bestuur 3-10-2019: kan als hamerstuk met stemverklaring  naar de raad 31 
oktober 2019. Wethouder Berkhout ontvangt van de griffie de passage van het transcript van 
deze vergadering en neemt dit mee als input naar de regiegroep MRA. Verder is afgesproken 
dat er een technische sessie wordt georganiseerd over gezamenlijke MRA Actie Agenda 

(2020-2024) waar een technische toelichting op de Actie Agenda zal worden gegeven.  

(2019/684873) 

7.1 Toezeggingen - Toezegging input commissie vragen commissie governance structuur 

Commissie Bestuur 3-10-2019: betrekken bij de behandeling van de MRA Agenda die 

nog in de planning staat 

(2018/688580) 

 

8.  Vlekkenplan huisvesting en vrijgeven krediet F-vleugel Zijlpoort 
Commissie Bestuur 3-10-2019: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad 31 
oktober 2019. Wethouder Botter heeft een aantal toezeggingen gedaan die hij tijdig voor de 

behandeling in de raad zal afdoen. (2019/608346) 

 

9.1 Beperking geheimhouding opdracht PwC-rapport 
Commissie Bestuur 3-10-2019: kan als hamerstuk naar de raad 31 oktober 2019 

(2019/739686) 

•  Toezeggingen - Toezegging interne vooronderzoek 
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Tijdens de behandeling van de nota Beperking geheimhouding opdracht PwC-rapport zegt 

wethouder Snoek toe, op verzoek van de commissie (mevrouw Van Zetten, HvH en de heer 

Van den Raadt, Trots), na te gaan of het interne vooronderzoek, dat vooraf ging aan het 

onderzoek van PwC, aan de raad kan worden toegestuurd.(2019/808530) 

9.2 Integriteitsrapport inzake de Dreef 
Commissie Bestuur 3-10-2019: de wethouder neemt het stuk terug. Wethouder Snoek zegt 
toe met een nieuw voorstel te komen en deze bij voorkeur aan te bieden voor de commissie 
Bestuur van 14 november en de raad van 21 november 2019. De voltallige commissie heeft 
het college gevraagd een dusdanig voorstel voor te leggen waarmee de privacy (namen) van 
(direct) betrokkenen en derden wordt gewaarborgd door deze in het rapport weg te lakken 

(in het zwart). (2019/788919) 

•  Toezeggingen - Toezegging nieuw voorstel inzake integriteitsrapport de Dreef 
Tijdens de behandeling van het integriteitsrapport inzake de Dreef zegt wethouder Snoek toe 
met een nieuw voorstel te komen en deze bij voorkeur aan te bieden voor de commissie 
Bestuur van 14 november en de raad van 21 november 2019. De voltallige commissie heeft het 
college gevraagd een dusdanig voorstel voor te leggen waarmee de privacy (namen) van 
(direct) betrokkenen en derden wordt gewaarborgd door deze in het rapport weg te lakken (in 
het zwart). (2019/808526) 

 

10 Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen en op de 

ontwerp begroting 2020-2024 van de gemeente Haarlem) 

Er waren geen insprekers 

 

11 Verzoek nadeelcompensatie vanwege wijziging precarioverordening 2017 (2016/376709) 
Commissie Bestuur 3-10-2019: kan als hamerstuk naar de raad 31 oktober 2019 

(2019/690665) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

12.1 Jaarverslagen 2018 van deelnemingen 
Commissie Bestuur 5-9-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA) 

Commissie Bestuur 3-10-2019: afdoende behandeld (2019/525725) 

12.2 Jaarstukken Stichting Haarlem Marketing 

Commissie Bestuur 3-10-2019: afdoende behandeld. Hart van Haarlem kondigt het verzoek 
tot het houden van een interpellatiedebat aan. 

 

13 Brief Provincie over verkenning grenscorrectie Spaarndam (ovv PvdA) 
Commissie Bestuur 3-10-2019: afdoende behandeld 

 

•  Toezeggingen - Toezegging statuten Dorpsraad Spaarndam Oost 

Tijdens de behandeling van de Brief Provincie over verkenning grenscorrectie Spaarndam 
zegt wethouder Snoek toe, op verzoek van de heer Van den Raadt (Trots), de statuten van 
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de Dorpsraad van Spaarndam Oost te doen toekomen. 

(2019/808534) 

 

14 Concept Raadsjaaragenda 2020 

Commissie Bestuur 3-10-2019: afdoende behandeld 

 

15 Rondvraag 

 

•  Toezeggingen - Toezegging aantal ambtenaren maatje BUUV 

Tijdens de rondvraag zegt wethouder Botter toe, op verzoek van de heer Aynan (JH), de 
commissie te informeren hoeveel ambtenaren gebruik maken van de mogelijkheid om onder 
werktijd maatje te zijn voor BUUV. 

(2019/808532) 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Burgemeestersbesluit Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast 

Commissie Bestuur 3-10-2019: ter kennisname aangenomen  

(2019/498776) 

1.2 Rijksbeleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid  

Commissie Bestuur 3-10-2019: ter kennisname aangenomen  

(2019/352602) 

 

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

 

2.1 Toezegging Nieuwe procedure berichtenverkeer  
Cie. Bestuur 15 sept. 2016: tussenbericht t.k.a.  
Commissie Bestuur 28-6-2018: tussenbericht ter kennisgeving aangenomen 
Commissie Bestuur 3-10-2019: ter kennisname aangenomen 

(2015/129790) 

2.2 Toezegging informatie proef gereguleerde wietteelt 

Commissie Bestuur 3-10-2019: ter kennisname aangenomen 

(2019/414311) 

2.3 Toezegging burgemeester Wienen  nav de ingetrokken motie over Diversiteit bij de politie in 

zijn gesprekken met de politie voor dit onderwerp extra aandacht te vragen 
Commissie Bestuur 3-10-2019: ter kennisname aangenomen 

(2019/87491) 

2.4 Toezegging nagaan overlast riviercruiseschepen 

Commissie Bestuur 3-10-2019: ter kennisname aangenomen 

(2019/415665) 
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2.5 Motie 2.36 Global goals door specifieke planning 
Commissie Bestuur 13-12-2018: tussenbericht, pas na de Kadernota 2019 kan deze motie 

worden afgedaan 
Commissie Bestuur 3-10-2019: op verzoek van de commissie gekoppeld aan de behandeling 
van de begroting in de vergadering van 30 oktober 2019 van de commissie Bestuur 
(2018/422937) 

2.6 Motie 55 Wie (t) zaait zal oogsten: gereguleerde wietteelt voor een (financieel) solide 
Haarlem 
Toevoeging vanuit Cie. Bestuur 12/10/17 
Commissie Bestuur 3-10-2019: volgens de commissie niet afgedaan, de burgemeester wordt 
gevraagd invulling te geven aan de motie 
(2014/433225) 

2.7 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.  
Cie. Ontwikkeling 26 september 2019: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

Commissie Bestuur 3-10-2019: ter kennisname aangenomen  

2.8 RKC onderzoek Jaarstukken 2017 - Opties manoeuvreerruimte 
Commissie Bestuur 3-10-2019: op verzoek van de commissie gekoppeld aan de behandeling 
van de begroting in de vergadering van 30 oktober 2019 van de commissie Bestuur 
(2018/410463) 

2.9 RKC onderzoek Jaarstukken 2017 - Onderscheid incidenteel/structureel 
Commissie Bestuur 3-10-2019: op verzoek van de commissie gekoppeld aan de behandeling 
van de begroting in de vergadering van 30 oktober 2019 van de commissie Bestuur 

(2018/410414) 

 


