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Besluitenlijst Commissie Bestuur 

 

 Datum: donderdag 16 januari 2020 

 Aantal bezoekers: 4 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

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 

•  Jaaragenda - Mandateringsbesluit 

Op verzoek van de commissie (AP) wordt het college van Burgemeester en Wethouders 
gevraagd een nieuw mandateringsbesluit voor te leggen waarin ook het Haarlem Ruimtelijk 
Planproces wordt meegenomen 

(2020/56805) 

•  Toezegging - Toezegging notitie gebruik schommels openbare ruimte 

Tijdens de behandeling van de actielijst en jaarplanning wordt door de commissie 
aangegeven (de heer Trompetter, AP) dat op de actielijst de toezegging van burgemeester 
Wienen ontbreekt inzake de notitie over het gebruik van schommels in de openbare ruimte 

(2020/56819) 

 

5.  Transcript commissie d.d. 12 december 2019 (alleen naar aanleiding van) 

Niet aan de orde geweest 

 

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

Er is 1 inspreker die hier gebruikt van heeft gemaakt 

•  Toezeggingen - Toezegging nota inzake Dorpsraad Spaarndam 

Tijdens de behandeling van de spreektijd voor belangstellenden zegt wethouder Botter toe 
in maart in de nieuwe verordening op de Wijkraden ook de dorpsraad Spaarndam op te 
nemen. 

(2020/56821) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Voortgang Plan van Aanpak Diverstiteit & Inclusie 
Commissie Bestuur 12-12-2019: op verzoek van PvdA geagendeerd 

Commissie Bestuur 16-1-2020: voldoende besproken 

(2019/916126) 

•  Toezeggingen - Toezegging terugkoppeling actieplan Diversiteit & Inclusie 
(2019/732604) 

Commissie Bestuur 16-1-2020: afgedaan 
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•  Toezeggingen - Toezegging jaarlijkse voortgang pva Diversiteit & Inclusie 

Tijdens de behandeling van het Plan van Aanpak Diverstiteit & Inclusie zegt wethouder Botter 

toe jaarlijks aan de commissie over de voortgang te rapporteren 

•  Toezeggingen - Toezegging informatie over opbouw personeelsbestand en uitkomsten enquête  

Tijdens de behandeling van het Plan van Aanpak Diverstiteit & Inclusie zegt wethouder Botter 

toe volgend kwartaal de commissie te informeren over de uitkomsten van de enquête die onder 

medewerkers is gehouden. Tevens zegt hij een (meer) gedifferentieerd overzicht toe van de 

opbouw van het personeelsbestand en wat de wethouder wenselijk acht daarin en op welke 

termijn. 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

8.  Vaststellen wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) Haarlem 2019 
Commissie Bestuur 16-1-2020: kan als hamerstuk naar de raad van 30 januari 2020 

(2019/889828) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9.  Integriteitsjaarverslag 2018 

Commissie Bestuur 16-1-2020: voldoende besproken (2019/871450) 

•  Toezeggingen - Toezegging integriteitsverslag 2019 

Tijdens de behandeling van het integriteitsverslag 2018 zegt burgemeester Wienen toe het 

integriteitsverslag 2019 voor het zomerreces aan de commissie te doen toekomen en daarin 

vergelijkende cijfers met andere gemeenten op te nemen. 

 

10.  Pauze 

 

11.  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) geagendeerd 
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 

 

12.  Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2020 

Commissie Bestuur 16-1-2020: voldoende besproken (2019/970768) 

12.1 Raadsinformatiebrief Politiecapaciteit  
Commissie Bestuur 16-1-2020: op verzoek van de commissie betrokken bij agendapunt 12 
Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 
Commissie Bestuur 16-1-2020: voldoende besproken 
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13.  Rondvraag 

•  Toezeggingen - Toezegging notitie Wifi-signaal  

Tijdens de behandeling van de rondvraag zegt burgemeester Wienen toe hoe er binnen de 

gemeente wordt omgegaan met het volgen van burgers via Wifi-signalen. 

 

14.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Vaststellen onderzoeksopzet 213a-onderzoek combinatiefunctionarissen 
Ter kennisname cie. Samenleving 9 januari 2020: ter kennisgeving aangenomen 

Commissie Bestuur 16-1-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/926873) 

1.2 Wijziging in het mandateringsbesluit als gevolg van de WNRA 

Commissie Bestuur 16-1-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/970521) 

1.3 Intrekken aanstelling lid leefbaarheid en initiatiefraad 

Commissie Bestuur 16-1-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/1001016) 

2. Brieven van het College van BenW 

2.1 Financiële risico's Holding Werkpas en Perspectief 
Raadsvergadering 19-12-2019: ter kennisgeving aangenomen 

Commissie Bestuur 16-1-2020: ter kennisgeving aangenomen 

2.1 Raadsinformatiebrief Politiecapaciteit 
Commissie Bestuur 16-1-2020: op verzoek van de commissie betrokken bij de behandeling 
van agendapunt 12 Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 

Commissie Bestuur 16-1-2020: behandeld 

2.2 Budgetten wijkraden 2021 

Commissie Bestuur 16-1-2020: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP) 

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

3.1 Toezegging  burgemeester Wienen  een  notitie op te stellen over  de problematiek rond 

parkeergarages/andere panden  mbt veiligheid (code oranje) in kader onderhoud 

kernvastgoed 

Commissie Bestuur 16-1-2020: ter kennisgeving aangenomen(2019/898561) 

3.2 Evaluatie Adviescommissie voor bezwaarschriften 

Commissie Bestuur 16-1-2020: ter kennisgeving aangenomen(2018/798394) 

3.3 Motie 55 Wie (t) zaait zal oogsten: gereguleerde wietteelt voor een (financieel) solide 

Haarlem 
Commissie Bestuur 3-10-2019: volgens de commissie niet afgedaan, de burgemeester wordt 
gevraagd invulling te geven aan de motie 

Commissie Bestuur 16-1-2020: volgens de commissie niet afgedaan en blijft actief  

3.4 Toezegging organiseren bijeenkomst over gezondheidsrisico's door uitstoot ultrafijnstof 

vliegtuigen Schiphol 
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Commissie Bestuur 16-1-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/470429) 

3.5 Toezegging reactie op vraag PvdA n.a.v. anonimiseren van WOB-verzoek 
Commissie Bestuur 16-1-2020: op verzoek van de commissie geagendeerd (SP) 

(2019/892824) 

3.6 Toezegging nagaan mogelijkheden opleggen beperkingen bedrijfsmatige aanleg van schepen 

en boten 

Commissie Bestuur 16-1-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/415730) 

3.7 Toezegging interne vooronderzoek 

Commissie Bestuur 16-1-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/808530) 

3.8 Toezegging aanpak horecabezoekers Smedestraat/Morinnesteeg 

Commissie Bestuur 16-1-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/414350) 

4. Beantwoorde raadsvragen 

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

(2019/1015428) 

 


