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Besluitenlijst 

Commissie Bestuur 

 

 Datum: donderdag 13 februari 2020 

 Aantal bezoekers: 75 

 Aantal insprekers: 5 

 

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 

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

5.  Transcript commissie d.d.16 januari 2020 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

6.  1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 

Commissie Bestuur 13-2-2020: kan als hamerstuk naar de raad van 27 februari 2020 

(2019/1032241) 

 

7.  1e wijziging Financiële verordening gemeente Haarlem 2018 

Commissie Bestuur 13-2-2020: kan als hamerstuk naar de raad van 27 februari 2020 

(2020/27757) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

8.  Raadsinformatiebrief Verkenning derde aandeelhouder SRO 

Commissie Bestuur 14-11-2019: op verzoek van de commissie geagendeerd (PvdA) 

Commissie Bestuur 13-2-2020: voldoende behandeld, PvdA kondigt een motie aan 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

9.  RKC Rapport Invloed én Afstand, Onderzoek naar de Governance van Spaarnelanden 
Commissie Bestuur 13-2-2020: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 27 

februari 2020 

 

 Overige punten ter bespreking 
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10.  RKC adviesbrief opvolging aanbevelingen Jaarstukken  

Commissie Bestuur 13-2-2020: de commissie neemt het advies van de RKC over en de 

aanbevelingen zijn hiermee afgedaan 

 

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

van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt 

 

12.  Budgetten wijkraden 2021 
Commissie Bestuur 16-1-2020: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP) 

Commissie Bestuur 13-2-2020: voldoende behandeld 

•  Toezeggingen - Toezegging terugkoppeling overleg wijkraden 

Tijdens de behandeling van de nota Budgetten Wijkraden zegt wethouder Botter toe de 
commissie een terugkoppeling te geven van de uitkomst van  het overleg met de wijkraden 
dat gaat plaatsvinden op 20 maart 2020.  

(2020/145384) 

 

13.1 Brief van Horeca Haarlem inzake nachtburgemeester, vrije openingstijden, verbod 

rookruimte en horecaconcentratiegebied Smedestraat (mail horecanederland hameren, in 

week 15 januari 

Op verzoek van de raad (21 november 2019) 
Commissie Bestuur 16-1-2020: wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering en de 
burgemeester is gevraagd om voor de behandeling een schriftelijke reactie aan te leveren 

Commissie Bestuur 13-2-2020: voldoende behandeld 

13.2 Reactie op brief horeca Haarlem van 18-10-2019 

Commissie Bestuur 13-2-2020: voldoende behandeld 

(2020/53640) 

•  Toezeggingen - Toezegging voorstel horecasluitingstijden  
Tijdens de behandeling van de brief van Horeca Haarlem en de reactie van het college daarop 
zegt burgemeester Wienen toe voor de zomer een voorstel t.a.v. de horecasluitingstijden aan 
de commissie Bestuur ter bespreking voor te leggen.  

(2020/145476) 

 

13.  Vaststellen onderzoeksopdracht betreffende de stichting Haarlem Marketing 

Commissie Bestuur 13-2-2020: voldoende behandeld 

(2020/66052) 

•  Moties - Motie 24 Onderzoek naar Haarlem Marketing 

Commissie Bestuur 13-2-2020: betreft een tussenbericht dus blijft actief 

(2019/960371) 

•  Toezeggingen - Toezegging info over maatregelen oplossen negatieve eigen vermogen  

Tijdens de behandeling van de onderzoeksopzet zegt burgemeester Wienen toe, op 
verzoek van CDA (mevrouw De Raadt), de commissie te informeren over welke 
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maatregelen door Stichting Haarlem Marketing zijn genomen om het negatieve eigen 
vermogen op te lossen. En daarbij aan te geven of deze maatregelen leiden tot dalende 
prestaties. (2020/146800) 

•  Toezeggingen - Toezegging onderzoek Stichting Haarlem Marketing 

Tijdens de behandeling van de onderzoeksopzet zegt burgemeester Wienen toe (onder 
voorbehoud) het onderzoek voor de zomer af te ronden en daarna de bestuurlijke reactie 
te gaan voorbereiden. In het onderzoek worden, op verzoek van CDA (mevrouw De Raadt), 
tevens meegenomen de volgende aanvullende onderzoeksvragen c.q. onderwerpen: 
1. Welke afrekenbare KPI's heeft gemeente Haarlem in het verleden gesteld aan HM? En 

welke afrekenbare KPI”s zou de gemeente nog meer of beter kunnen stellen? 
2. Staan de door Stichting Haarlem Marketing geleverde prestaties in verhouding met de 

hoeveelheid subsidie? Worden de doelen bereikt die zijn gesteld? 
3. Is de gevoerde strategie van Haarlem Marketing effectief en efficiënt? 
4. De zogenaamde brede visie op City marketing. Is Stichting Haarlem Marketing op dit 

moment een volwaardige citymarketing bureau? Wat zou er moeten verbeteren? 
Naast toerisme faciliteren, welke andere doelen zou een goed functionerende 
citymarketing bureau zichzelf nog meer kunnen stellen? Bijvoorbeeld - maar niet 
beperkt tot: het naar Haarlem halen van bedrijven en arbeidsplaatsen of het uitdragen 
Haarlemse boegbeelden. 

5. Bij de Benchmark een vergelijking op te nemen met Eindhoven. De enige meervoudig 

winnaar van de nationale citymarketing prijs. (2020/145490) 

 

14.  Toezegging reactie op vraag PvdA n.a.v. anonimiseren van WOB-verzoek 
Commissie Bestuur 16-1-2020: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP) 
Commissie Bestuur 13-2-2020: Commissie Bestuur 13-2-2020: doorgeschoven naar een 
volgende vergadering inclusief de gevraagde jurisprudentie en de richtsnoeren van de AP 

(2019/892824) 

•  Toezeggingen - Toezegging informeren commissie bepalingen Awb over zienswijzen 

Tijdens de behandeling van de verantwoording van de toezegging inzake het anonimiseren 
van WOB-verzoeken zegt burgemeester Wienen toe de commissie te informeren over de 
reactie van het college op de bepalingen in de Awb over zienswijzen en op de relatie tussen de 
Awb en de AVG.  

(2020/145532) 

 

15.  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 13-2-2020: vanwege tijdsgebrek doorgeschoven naar de volgende 

vergadering (2019/1015428) 

 

16.  Rondvraag 

17.  Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Management letter accountant 2019 
Commissie Bestuur 13-2-2020: op verzoek van de commissie geagendeerd (D66), pas nadat 

de Auditcommissie hierover advies uitbrengt aan de commissie  (2019/960645) 

1.2 Evaluatie Pilot iZoof Car Sharing 
Cie Beheer 13/2/2020: Geagendeerd op verzoek van de VVD en op verzoek van Groen Links. 
Doel vd bespreking vwb de VVD is het opdrachtgeverschap. Doel vd bespreking vwb Groen 
Links is de positieve bijdrage die I/Zoof levert om autos uit te straatbeeld te weren 

Commissie Bestuur 13-2-2020: ter kennisgeving aangenomen  (2019/1011861) 

1.3 Kadernota 2021-2025 GR Cocensus 
Commissie Bestuur 13-2-2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

(2019/1019938) 

1.4 Gevolgen decembercirculaire 2019 Gemeentefonds 
Commissie Bestuur 13-2-2020: op verzoek van de commissie geagendeerd (AP), pas nadat de 

in de nota genoemde brief (medio februari) is ontvangen  

(2020/52897) 

1.5 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Haarlem 2019 

Commissie Bestuur 13-2-2020: ter kennisgeving aangenomen  

(2019/536974) 

1.6 Reactie toezegging kijken naar mogelijkheden dienstverband medewerkers catering 
Commissie Bestuur 13-2-2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

(2019/1009994) 

1.7 Uitvoeringsprogramma 2020 Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 

Commissie Bestuur 13-2-2020: ter kennisgeving aangenomen 

(2020/31494) 

 

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

 

2.1 Reactie n.a.v. vragen motie ‘Meer toezicht op publiek geld’ 
Commissie Bestuur 13-2-2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

 

3. Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording art. 38-vragen Jouw Haarlem over de overweging te stoppen met het 

Gemeentelijke WhatsApp-account 
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Commissie Bestuur 13-2-2020: ter kennisgeving aangenomen 

 

(2020/83200) 

3.1.1 Ingekomen raadsvragen - Ingekomen raadsvragen ex. Art. 38-vragen Jouw Haarlem m.b.t. 
WhatsApp 
Commissie Bestuur 13-2-2020: ter kennisgeving aangenomen 
(2020/33426) 

 

 


