
 

  1/2 

 

Besluitenlijst commissie Bestuur 

 

  

 Datum: donderdag 18 juni 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), Jaarplanning en Actielijst 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

5.  Oproep aan kabinet vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen op te vangen 

Commissie Bestuur 18-6-2020: voldoende besproken 

 

6.  Integriteitsjaarverslag 2019 

Commissie Bestuur 18-6-2020: voldoende besproken (2020/459093) 

 •  Toezeggingen - Toezegging integriteitsverslag 2019 
Commissie Bestuur 18-6-2020: afgedaan (2020/62642) 

 

7.  Raadsinformatiebrief Telefonische bereikbaarheid 14023 2019 (o.v.v. JH raad 23 april) 
Commissie Bestuur 18-6-2020: voldoende besproken 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging jaarlijks onderzoek bereikbaarheid KCC en andere gemeentelijke 
klantcontactkanalen 
Tijdens de behandeling van de raadsinformatiebrief Telefonische bereikbaarheid zegt 
wethouder Botter toe dat in het najaar een jaarlijks onderzoek plaatsvindt naar de 
bereikbaarheid van het KCC en andere gemeentelijke klantcontactkanalen. 

(2020/589762) 

 

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

Commissie Besuur 18-6-2020: hier is niet gebruik van gemaakt 

 

9.  Toezegging informatie over opbouw personeelsbestand en uitkomsten enquête 
Commissie Bestuur 14-5-2020: op verzoek van de commissie geagendeerd (GL) 

Commissie Bestuur 18-6-2020: voldoende besproken (2020/62603) 

 

10.  Rapport tussenevaluatie ambtelijke samenwerking Zandvoort en Haarlem 
Commissie Bestuur 18-6-2020: voldoende besproken 
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11.  Verhogen beveiligingsniveau en opwaarderen huidige technische omgeving 
Commissie Bestuur 18-6-2020: voldoende besproken. De commissie Bestuur geeft 
toestemming om vooruitlopend op de verschuiving van het budget naar de 
programmabegroting reeds verplichtingen/uitgaven ten laste van dit budget te mogen doen.  

(2020/514935) 

 

14.1 Te tekenen documenten in verband met verticale ENSIA verantwoording 
Commissie Bestuur 11-6-2020: op verzoek van wethouder Botter doorgeschoven naar de 
vergadering van 18 juni 2020 

Commissie Bestuur 18-6-2020: voldoende besproken (2020/400627) 

14.2 ENSIA 2019 duiding 

Commissie Bestuur 11-6-2020: op verzoek van wethouder Botter doorgeschoven naar de 

vergadering van 18 juni 2020 

Commissie Bestuur 18-6-2020: voldoende besproken (2020/430128) 
Toezeggingen - Toezegging BRP score informatiebeveiliging 
Tijdens de behandeling van de ENSIA stukken zegt wethouder Botter toe de commissie 
schriftelijk te informeren waarom voor BRP de score voor informatiebeveiliging hoger 
moet zijn. (2020/602745) 

14.3 Stand van zaken informatiebeveiliging 

Commissie Bestuur 11-6-2020: op verzoek van wethouder Botter doorgeschoven naar de 

vergadering van 18 juni 2020 

Commissie Bestuur 18-6-2020: voldoende besproken (2020/465284) 

 

12.  Rondvraag 

Commissie Bestuur 18-6-2020: er zijn diverse rondvragen gesteld 

 

13.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Voortgang: stappenplan Duurzaamheid Centraal (2020/511117) 

 

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

2.1 Motie 18 Vast geeft comfort 

Commissie Bestuur 18-6-2020: ter kennisgeving aangenomen (2019/567841) 

 


