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Besluitenlijst commissie bestuur 

 

 

 Datum: donderdag 12 maart 2020 

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 0 

 

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 

Commissie Bestuur 12-3-2020: CU deelt mede dat zij haar initiatiefvoorstel over 

ongedocumenteerden intrekt en een meerderheid van de commissie stemt daarmee in 

4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

5.  Transcript commissie d.d. 13 februari 2020 (alleen naar aanleiding van) 

Commissie Bestuur 12-3-2020: er zijn opmerkingen gemaakt naar aanleiding van 

transcript 

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

Commissie Bestuur 12-3-2020: hier is niet gebruik van gemaakt 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Evaluatie vergaderpraktijk raad 

Commissie Bestuur 12-3-2020: behandeld. Een meerderheid van de commissie is het 
eens met de quick wins (met de aanvulling dat de commissies beheer en samenleving 
in week 1 vergaderen) en daaraan is toegevoegd het opnieuw bezien van het 
Reglement van Orde en de verordening op de griffie. Daarnaast is een meerderheid 
van de commissie het eens met het organiseren van een tweetal raadsconferenties, 1 

voor en 1 na het zomerreces (2020/154276) 

 

8.  RKC brief met overzicht openstaande aanbevelingen- aangekondigd per email 30 januari door 

Inge voor alle cie's maart  

Commissie Bestuur 12-3-2020: de commissie geeft aan hier niet over te hoeven 
spreken 

 

9.  Particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte 
Commissie Bestuur 12-3-2020: voldoende behandeld, een meerderheid van de commissie 

gaat akkoord met het uitvoeren van de voorgestelde proef.(2020/203169) 

 •  Toezegging notitie gebruik schommels openbare ruimte 

Commissie Bestuur 12-3-2020: de toezegging is afgedaan 

(2020/56819) 
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10.  Koffiepauze 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

11.  Benoeming en ontslag voorzitter & lid van de commissie bezwaarschriften 

Commissie Bestuur 12-3-2020: kan als hamerstuk stemverklaring naar de raad van 26 

maart 2020  (2020/105126) 

 •  Toezeggingen - Toezegging informatie over leden commissie bezwaarschriften 

Tijdens de behandeling van de nota Benoeming en ontslag voorzitter en lid van de 
commissie bezwaarschriften zegt burgemeester Wienen na te gaan wat voor 
aanvullende informatie over de achtergronden van de leden van deze commissie op de 
website kan worden vermeld. Van de huidige leden stuurt de burgemeester deze 
informatie toe. (2020/246474) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

12.  Beantwoording vragen ex artikel 38 RvO inzake Handreiking Actieve Informatieplicht 
Commissie Bestuur 16-1-2020: op verzoek van de commissie geagendeerd (CDA, vergadering 
16 januari 2020) 

Commissie Bestuur 12-3-2020: discussie wordt tijdens de volgende vergadering 
voortgezet inclusief een reactie van de burgemeester op de (schriftelijke) input van 

vragensteller. (2019/1015428) 

 

13.  Jaarwisseling 2019-2020 

Commissie Bestuur 12-3-2020: behandeld 

 •  Toezeggingen - Toezeggingen informatie over activiteiten voor jongeren 

Tijdens de behandeling van de nota Jaarwisseling 2019-2020 zegt burgemeester Wienen 
toe, op verzoek van de heer Gún (GL), bij de diverse organisaties die activiteiten voor 
jongeren organiseren op oudejaarsdag na te gaan wat de kosten hiervan bedragen en 
wat het oplevert.  

(2020/246669) 

 

14.  Rondvraag 

Commissies Bestuur 12-3-2020: er zijn meerdere rondvragen gesteld 

 •  Toezeggingen - Toezegging informatie over procedure subsidiëring Sinterklaasfeest 

Tijdens de rondvraag zegt burgemeester Wienen, op verzoek van de heer Garretsen 
(SP), de commissie te informeren over procedure inzake de subsidiëring van het 
Sinterklaasfeest in Haarlem. 

(2020/246671) 

 

15.  Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Uitvoeringsprogramma 2020 Omgevingsdienst IJmond 

Commissie Bestuur 12-3-2020: ter kennisgeving aangenomen(2020/74389) 

1.2 Viering Haarlem 775 jaar 

Commissie Bestuur 12-3-2020: ter kennisgeving aangenomen(2020/149152) 

1.3 Uitkomsten Benchmark huisvuilinzameling NVRD 2018 

Commissie Bestuur 12-3-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/973481) 

 

2. Afdoening toezeggingen en motie 

2.1 Toezeggingen financiële meevallers project Lelie  

Commissie Bestuur 12-3-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/940203) 

2.2 Motie 16.1 Haarlem gaat voor Spaarndam 

Commissie Bestuur 12-3-2020: ter kennisgeving aangenomen (2016/595561) 

 


