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Besluitenlijst commissie Bestuur 

 

 

 Datum: donderdag 11 juni 2020 

 Aantal bezoekers: 0  

 Aantal sprekers:1  

 

De geel gemarkeerde toezeggingen zijn NIEUW 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda is aan het eind van de agenda toegevoegd het onderwerp 'uitrusting van 

BOA's' (n.a.v. het vragenuur van de raad) 

3.  Mededelingen voor leden en collegeleden 

4.  Transcript commissie d.d. 14 mei 2020 (alleen naar aanleiding van) 

Naar aanleiding van het transcript zijn er geen opmerkingen gemaakt 

5.  Agenda komende commissievergadering(en) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2019 

Commissie Bestuur 11-6-2020: behandeld (2020/285994) 

 •  Toezeggingen - Toezegging Raadsconferentie verbeteren indicatoren 

Tijdens de behandeling van de jaarstukken 2019 zegt wethouder Snoek, op verzoek van 
de commissie, toe dat hij  volgend jaar maart een nieuwe raadsconferentie gaat 
organiseren. De verbeteringen kunnen dan worden verwerkt in de begroting 2022-
2026.  (2020/579668) 

- Vaststelling reactie college op het accountantsverslag 2019 

Commissie Bestuur 11-6-2020: behandeld (2020/510273) 

6.1 Management letter accountant 2019 

Commissie Bestuur 11-6-2020: behandeld (2019/960645) 

 

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

Er was 1 inspreker 

 

9.1 Jaarverslag 2019 VRK 
Commissie Bestuur 11-6-2020: de commissie geeft tijdens de vergadering van 18-6-2020 aan 

hoe dit in de raad moet worden geagendeerd.(2020/450734) 

 •  Toezeggingen - Toezegging informatiebijeenkomst Veilig Thuis 

Tijdens de behandeling van de P&C stukken van de VRK zegt burgemeester Wienen toe 
een informatiebijeenkomst te organiseren over Veilig Thuis. 

(2020/580590) 
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9.2 Programmabegroting 2021-2024 VRK 
Commissie Bestuur 11-6-2020: de commissie geeft tijdens de vergadering van 18-6-2020 aan 

hoe dit in de raad moet worden geagendeerd.(2020/450716) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10. Vuurwerkaanpak jaarwisseling 2020-2021 
Commissie Bestuur 11-6-2020: behandeld. Er is een motie aangekondigd door GL, PvdA, CU 

en AP inzake een algeheel vuurwerkverbod (2020/494260) 

 

12.1 Anderhalvemetersamenleving op straat 

Commissie Bestuur 11-6-2020: voldoende besproken (2020/506992) 

12.2 Vaststellen 10 gouden terrasregels 

Commissie Bestuur 11-6-2020: voldoende besproken(2020/517258) 

 

13.1 Te tekenen documenten in verband met verticale ENSIA verantwoording 
Commissie Bestuur 11-6-2020: op verzoek van wethouder Botter doorgeschoven naar de 

vergadering van 18 juni 2020 (2020/400627) 

13.2 ENSIA 2019 duiding 
Commissie Bestuur 11-6-2020: op verzoek van wethouder Botter doorgeschoven naar de 

vergadering van 18 juni 2020(2020/430128) 

13.3 Stand van zaken informatiebeveiliging 
Commissie Bestuur 11-6-2020: op verzoek van wethouder Botter doorgeschoven naar de 

vergadering van 18 juni 2020 (2020/465284) 

 

14. Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Benoeming commissarissen Spaarnelanden NV 

Commissie Bestuur 11-6-2020: ter kennisgeving aangenomen(2020/451175) 

1.2 Herbenoemen commissaris SRO  

Commissie Bestuur 11-6-2020: ter kennisgeving aangenomen (2020/485377) 

1.3 Vaststellen rapportage 213a onderzoek verzakelijking subsidiesystematiek 
Commissie Samenleving 4 juni 2020: ter kennisgeving aangenomen 
Commissie Bestuur 11-6-2020: ter kennisgeving aangenomen (nogmaals tk agenderen met 

advies van RKC) (2018/703295) 
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2. Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

2.1 Aanvullende vragen onderzoek Haarlem Marketing 

Commissie Bestuur 11-6-2020: ter kennisgeving aangenomen 

2.2 Wifi-tellingen n.a.v. vragen SP 

Commissie Bestuur 11-6-2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

3. Brieven gericht aan de commissie namens het college van burgemeester en wethouders 

3.1 Digitaal werken meer mogelijk gemaakt door meer Mobiele Devices 

Commissie Bestuur 11-6-2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

4. Beantwoorde raadsvragen 

4.1 Beantwoording artikel 38 RvO vragen van de CU betreft Vluchtelingencrisis 

Commissie Bestuur 11-6-2020: ter kennisgeving aangenomen (2020/432244) 

4.2 Beantwoording aanvullende art. 38 raadsvragen VVD inzake situatie Tempeliersstraat  
Commissie Bestuur 11-6-2020: op verzoek van de commissie agenderen voor een volgende 
vergadering (VVD). Doel van de bespreking is om het te hebben over hoe registreert de 

gemeente de meldingen openbare ruimte en is dat adequaat genoeg (2020/445161) 

 


