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Besluitenlijst commissie Bestuur 

 

  

 Datum: donderdag 14 mei 2020 

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 0 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

4.  Agenda komende vergadering(en) 

5.  Transcript commissie d.d. 15 april 2020 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststellen Eerste Wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2020 
Commissie Bestuur 14-5-2020: kan als hamerstuk naar de raad van 28 mei 2020 

(2020/123814) 

 

7.  Aanwijzen accountant gemeente Haarlem 

Commissie Bestuur 14-5-2020: kan als hamerstuk naar de raad van 28 mei 2020 

(2020/431848) 

 

7.1 Vaststelling overeenkomst accountant 2020-2024 

Commissie Bestuur 14-5-2020: kan als hamerstuk naar de raad van 28 mei 2020 

(2020/450804) 

 

8.  Ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Commissie Bestuur 14-5-2020: kan als hamerstuk naar de raad van 28 mei 2020 

(2020/435756) 

 

9.1 Jaarstukken 2019 gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Commissie Bestuur 14-5-2020: voldoende behandeld (2020/435257) 

  

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

Geen gebruik van gemaakt. Wel een schriftelijke bijdrage. 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Tariefdifferentiatie en heffingsgrondslagen afval-en rioolheffing 
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Commissie Bestuur 14-5-2020: voldoende behandeld (2020/223346) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging in kaderbrief toelichting Eindhovens model voor 
afvalstoffenheffing 
Tijdens de behandeling de nota Tariefdifferentiatie en heffingsgrondslagen afval- en 
rioolheffing lijkt er binnen de commissie draagvlak voor een meer gedifferentieerd model 
voor de afvalstoffenheffing. Wethouder Snoek zegt toe in de kaderbrief  een nadere 
toelichting op te nemen op het Eindhovens (reken)model waar gebruik wordt gemaakt van 
maximaal 4 groepen. Afhankelijk daarvan kan de raad beslissen of zij het college vraagt dit 
in de aankomende begroting uit te werken. 

(2020/505328) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging notitie mogelijkheden differentiatie en koppeling rioolheffing en 
WOZ  
Commissie Bestuur 14-5-2020: toezegging is afgedaan 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging informatie over aanpassing tariefstelling rioolbelasting igv 
verduurzaming 
Tijdens de behandeling van de nota Tariefdifferentiatie en heffingsgrondslagen afval- en 
rioolheffing zegt wethouder Snoek toe, op verzoek van de heer Trompetter (AP), na te gaan 
of de tariefstelling voor de rioolbelasting kan worden verminderd als er sprake is van 
verduurzaming van bijvoorbeeld hemelwater.  

(2020/505382) 

 

11.  Financieel kader 2020-2025 

Commissie Bestuur 14-5-2020: voldoende besproken (2020/203763) 

 

11.1 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 

Commissie Bestuur 14-5-2020: behandeld (2020/52897) 

 

 Pauze 

 

12.  Raadsinitiatiefvoorstel ontwikkelingsmogelijkheden voor ongedocumenteerden 
Commissie Bestuur 14-5-2020: voldoende behandeld, de indieners stellen vast dat het college 

de voorstellen overneemt en dit leidt ook tot instemming van de commissie. (2019/1041879) 

 

13.  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 14-5-2020: voldoende behandeld (2019/1015428) 
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 •  Toezeggingen - Toezegging raadsvoorstel Protocol Actieve informatieplicht 
Tijdens de behandeling van het onderwerp actieve informatieplicht zegt burgemeester 
Wienen toe een verordening Protocol Actieve Informatieplicht ter besluitvorming aan de 
raad voor te leggen. In dit protocol op aanvullend op te nemen: 
1. jaarverslagen van gebonden partijen en subsidieontvangers van meer dan €500.000 
tenminste ter kennisname (voorzien van toelichting) aanbieden aan de raad 
2. Op te nemen dat begroting, kadernota en beleidsprogramma primair zijn bedoeld als 
kaderstellende besluiten (2020/505434) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging informeren commissie bepalingen Awb over zienswijzen 
Commissie Bestuur 14-5-2020: de toezegging is afgedaan (2020/145532) 
 

14.  Rondvraag 

 

15.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

1. Brieven van het College van BenW 

1.1 Indicatoren conferentie  

 

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

2.1 Toezegging informatie over opbouw personeelsbestand en uitkomsten enquête 

Commissie Bestuur 14-5-2020: op verzoek van de commissie geagendeerd (GL) (2020/62603) 

2.2 Toezegging statuten Dorpsraad Spaarndam Oost 

Commissie Bestuur 14-5-2020: ter kennisname aangenomen (2019/808534) 

 

3. Ingekomen stukken 

3.1 Brief gemeenten kort geding stoppen 5G (Stichting Stop5GNL) 
Commissie Bestuur 14-5-2020: ter kennisname aangenomen  

3.2 Mail iz suggesties tot herinrichten van openluchtmarkten 
Commissie Bestuur 14-5-2020: ter kennisname aangenomen 

 

 

 


