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Besluitenlijst commissie Bestuur  

12 november 2020 

 

  

  

 Aantal bezoekers: 1 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen voor leden en collegeleden 

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

5.  Transcript commissie d.d. 8 en 28 oktober 2020 (alleen naar aanleiding van) 

Commissie Bestuur 12-11-2020: geen opmerkingen naar aanleiding van 

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

 Raadsvragen ex artikel 38 ChristenUnie inz. Toegankelijkheid Haarlemse websites 
Commissie Bestuur 12-11-2020: de vragen zijn vandaag beantwoord en worden ter 

kennisname geagendeerd voor de volgende vergadering (2020/903083) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.1 Concept-strategisch beleidsplan SRO 2020-2022 

Commissie Bestuur 12-11-2020: behandeld  (2020/44893) 

7.2 Oprichten joint venture door SRO NV 

Commissie Bestuur 12-11-2020: behandeld  (2020/834217) 

7.3 Aanpassing statuten en aandeelhoudersovereenkomst SRO  

Commissie Bestuur 12-11-2020: behandeld (2020/1016024) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

8. Actuele status geheimhouding raadsstukken 
Commissie Bestuur 12-11-2020: kan als hamerstuk naar de raad van 26 november 2020 

(2020/155080) 

 

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

Er waren geen insprekers voor dit agendapunt 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

10. Visie op dienstverlening: de menselijke maat 
Commissie Bestuur 12-11-2020: kan als hamerstuk stemverklaring  naar de raad van 26 
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november 2020  (2020/831242) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging wethouder Botter over bespreking van het onderwerp 

Dienstbare gemeente op basis van nog aan te leveren notitie.  

Commissie Bestuur 12-11-2020: volgens de commissie is de toezegging afgedaan 
(2018/805266) 

 •  Toezeggingen - Toezegging nota verbetering dienstverlening 

Commissie Bestuur 12-11-2020: volgens de commissie is de toezegging afgedaan 

(2019/470241) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

11. Oneigenlijk grondgebruik gemeentegrond Park Oosterspaarn 

Commissie Bestuur 12-11-2020: behandeld   

 

12. Jaarverslagen 2019 deelnemingen gemeente Haarlem  

Commissie Bestuur 12-11-2020: behandeld  (2020/741230) 

 

13. Onderzoek Haarlem Marketing 
Commissie Bestuur 1-10-2020: wegens tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende 
vergadering 

Commissie Bestuur 12-11-2020: behandeld  (2020/786090) 

 •  Toezeggingen - Toezegging nota toekomstvisie City Marketing 

Tijdens de behandeling van het onderzoek naar Haarlem Marketing zegt burgemeester 
Wienen toe met een toekomstvisie op City marketing te komen, waarin in ieder geval 
de relatie met en het commitment van het bedrijfsleven wordt meegenomen. 

(2020/1096647)  

 •  Moties - Motie 24 Onderzoek naar Haarlem Marketing 
Commissie Bestuur 12-11-2020: de motie is afgedaan (2019/960371)  

 •  Toezeggingen - Toezegging onderzoek Stichting Haarlem Marketing 
Commissie Bestuur 12-11-2020: toezegging is afgedaan (2020/145490) 

 

14. Jaarverslag klachten 2019 

Commissie Bestuur 12-11-2020: behandeld (2020/525621) 

 

15. Concept RJA 
Commissie Bestuur 12-11-2020: door de commissie zijn de volgende onderwerpen 
toegevoegd aan de RJA 

• Voortgang beëindiging illegaal wonen in de Waarderpolder 

• Nota Duurzame inkoop 

• Evaluatie samenwerking Zandvoort en Haarlem 
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• Uitvoeringsagenda dienstverleningsvisie: de menselijke maat 

 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht  

1.1 Terrassen in winter  (2020/913770) 

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen 

1.2 Actuele status geheimhouding collegestukken 

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen (2020/882315) 

1.3 Burgemeestersbesluit tijdelijk cameratoezicht Catharina van Rennesplaats 

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen  

1.4 Verordening op de wijkraden 2020 vrijgeven voor inspraak 

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen (2020/883613) 

1.5 Aanpak cybercriminaliteit & digitale veiligheid 

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen (2020/877659) 

1.6 Vaststellen onderzoeksopzet 213a Three lines of Defense  
Commissie Bestuur 12-11-2020: op verzoek van de commissie betrekken bij de behandeling 

van het onderzoek (2020/791952) 

1.7 Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025 
Commissie Bestuur 12-11-2020: op verzoek van de commissie agenderen voor een volgende 

vergadering  (AP)  (2020/933871) 

1.8 Referentiekader voor volwassenheid van Informatiebeveiliging 
Commissie Bestuur 12-11-2020: Er volgt nog een advies van de RKC dus deze nota blijft tot 

die tijd actief (2020/854267) 

 

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

 

2.1 Toezegging informatie over procedure subsidiëring Sinterklaasfeest 
Commissie Bestuur 12-11-2020: op verzoek van de commissie agenderen voor een volgende 

vergadering (AP en Trots) (2020/246671) 

2.2 Toezegging Burgemeester Wienen te komen met een notitie over de regels m.b.t. het 

toevoegen van stukken aan een raadsagenda.  

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen (2020/781430) 

2.3 Toezegging evaluatie kermis Zaanenlaan 2020 

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/728093) 

2.4 Toezegging Burgemeester Wienen mogelijkheden te onderzoeken om protocollen opgesteld 

door branche-verenigingen toegangelijk te maken voor niet-leden  

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen (2020/512638) 
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2.5 Toezegging terugkoppeling overleg wijkraden 

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen (2020/145384) 

2.6 DigiD MijnHaarlem 

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen  

2.7 Krediet beschikbaarstellen voor de digitale transformatie 

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/965579) 

 

3. Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording vragen ex art 38 RvO inzake een onderzoek naar de onteigening en 

doorverkoop van Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog 

Commissie Bestuur 12-11-2020: ter kennisgeving aangenomen (2020/795059) 

 


