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besluitenlijst commissie Bestuur 

 

 

 Datum: donderdag 7 oktober 2021 

 Aantal bezoekers: 4 

 Aantal sprekers: 1 

 

De geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

De agenda is conform vastgesteld 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

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

5.  Transcript commissie d.d. (alleen naar aanleiding van) 9 september 2021 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Bestuursrapportage 2021 
Cie Bestuur 7/10/2021: mag door naar de Raad als bespreekpunt tijdens de begrotingsraad. 

De motie 40 Een voor allen kan volgens de commissie worden afgedaan(2021/511430) 

 •  Moties - Motie 40 Eén voor allen, allen voor één 
Cie Bestuur 7/10/2021: De motie 40 Een voor allen kan volgens de commissie worden 
afgedaan (2021/449019) 

 

 Overige punten ter bespreking  

7.  Verzoek Alliander voor gemeentelijke deelname in obligatielening ten behoeve van 

energietransitie 

Cie Bestuur 7/10/2021: voldoende behandeld (2021/512569) 

 •  Toezeggingen - Toezegging advies inwinnen treasury commissie 
Tijdens de behandeling van de nota Verzoek Alliander voor gemeentelijke deelname zegt 
wethouder Roduner toe, op verzoek van de heer Smit (OPH), aan te geven bij welke 
collegebesluiten het advies van de Treasurycommissie wordt toegevoegd als bijlage bij de 
nota. (2021/549225) 

 

 Ter advisering aan de raad 

8.  Versterkers Duurzaam doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023  
Cie Bestuur 7/10/2021: mag door naar de raad van 14 oktober als bespreekpunt 

(2021/483988) 

 

9.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
Cie Bestuur 7/10/2021: er hebben zich geen insprekers gemeld 
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 Ter advisering aan de raad 

10.  RKC Rapport Onderzoek naar externe inhuur 

Cie Bestuur 7/10/2021: mag door naar de raad van 14 oktober als hamerstuk  (2021/479781) 

 

 Overige punten ter bespreking 

11.1 RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Raadsinformatie 
Cie Bestuur 7/10/2021: de commissie neemt het advies van de RKC over dat de aanbeveling 

is opgevolgd (2019/311846) 

11.2 Advies RKC inz verantwoording aanbeveling informatiebeveiliging 
Cie Bestuur 7/10/2021: de commissie neemt het advies van de RKC over dat de aanbeveling 

is opgevolgd  

 

 Ter advisering aan de raad  

 

12.1 Nadere onderbouwing wijziging doelformulering statuten Spaarnelanden 
Cie Bestuur 7/10/2021: De commissie heeft aangegeven dat het raadsvoorstel niet 
behandelingsrijp is. Wethouder Roduner heeft toegezegd dat hij in januari een nieuw 
voorstel voorlegt waarin een routekaart is opgenomen en de input van de commissie is 
verwerkt. Tevens wordt dan dan ook het visiedocument (onder geheimhouding), eventueel 

in concept, ter bespreking aangeboden.  (2021/476275) 

 
Toezeggingen - Toezegging routekaart en visiedocument SpaarnelandenSpaarnelanden 

Wethouder Roduner zegt toe dat hij in januari een nieuw voorstel voorlegt waarin een 

routekaart is opgenomen en de input van de commissie is verwerkt. Tevens wordt dan ook 

het visiedocument (onder geheimhouding), eventueel in concept, ter bespreking 

aangeboden.(2021/549328) 

 

 Overige punten ter bespreking 

12.2 Statuten Spaarnelanden 

Cie Bestuur 7/10/2021: opnieuw behandelen in januari met het nieuwe voorstel van het 

college met daarin de routekaart en ook het visiedocument Spaarnelanden  

 

12.3 Opleggen van geheimhouding notulen aandeelhoudersvergaderingen Spaarnelanden  
Cie Bestuur 7/10/2021: ie Bestuur 7/10/2021: opnieuw behandelen in januari met het 
nieuwe voorstel van het college met daarin de routekaart en ook het visiedocument 

Spaarnelanden  (2021/329493) 

 •  Toezeggingen - Toezegging raadsvoorstel opheffing geheimhouding notulen AvA 
Spaarnelanden 
Wethouder Roduner zegt toe in januari een raadsvoorstel aan te bieden tot opheffing van 
alle notulen (dus ook die van 2021) inclusief een onderbouwing voor de weggelakte delen 

(2021/549277) 
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12.4 Beantwoording art. 38 vragen van de VVD inzake Spaarnelanden 
Cie Bestuur 7/10/2021: opnieuw behandelen in januari met het nieuwe voorstel van het 
college met daarin de routekaart en ook het visiedocument Spaarnelanden 

(2021/390690)  

12.5 Beantwoording Art 38 vragen (VVD) - partnerschappen Spaarnelanden 
Cie Bestuur 7/10/2021: opnieuw behandelen in januari met het nieuwe voorstel van het 

college met daarin de routekaart en ook het visiedocument Spaarnelanden(2021/337074) 

12.6 Beantwoording Art 38 vragen CDA inzake statutenwijziging Spaarnelanden 
Cie Bestuur 7/10/2021: opnieuw behandelen in januari met het nieuwe voorstel 
van het college met daarin de routekaart en ook het visiedocument Spaarnelanden 

(2021/291532) 

12.7 Beantwoording Raadsvragen ex art 38 vragen PvdA, OPH en SP inzake 

Spaarnelanden 
Cie Bestuur 7/10/2021: opnieuw behandelen in januari met het nieuwe 

voorstel van het college met daarin de routekaart en ook het visiedocument 

Spaarnelanden (2021/475279) 

12.8 RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Statutenwijziging 
Cie Bestuur 7/10/2021: opnieuw behandelen in januari met het nieuwe 
voorstel van het college met daarin de routekaart en ook het 

visiedocument Spaarnelanden (2020/305399) 

12.9 RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Rolinvulling raad 
Cie Bestuur 7/10/2021: opnieuw behandelen in januari met het nieuwe 
voorstel van het college met daarin de routekaart en ook het 

visiedocument Spaarnelanden (2020/305530)  

12.10 RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden -  Formele Governance 
Cie Bestuur 7/10/2021: opnieuw behandelen in januari met het nieuwe 
voorstel van het college met daarin de routekaart en ook het 

visiedocument Spaarnelanden (2020/305366) 

12.11 RKC Adviesbrief over opvolging aanbeveling Governance Spaarnelanden – 

Formele Governance 

Cie Bestuur 7/10/2021: opnieuw behandelen in januari met het nieuwe 

voorstel van het college met daarin de routekaart en ook het 

visiedocument Spaarnelanden 

 

13 Resultaat deelnemingen 2020 
Commissie Bestuur 7-1-2021: vanwege tijdsgebrek doorgeschoven naar 
een volgende vergadering. De commissie, behalve de SP, stemt wel nu al in 
met de door het college voorgestelde werkwijze bij eventuele oprichting 

van een joint venture met de gemeente Velsen. (2021/465518) 
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14. Evaluatie demonstraties bij de Beahuis & Bloemenhovekliniek (periode mei 

- augustus 2021) en advies aan de gemeente Haarlem inzake beperkingen 

van demonstraties 

Commissie Bestuur 7-10-2021: voldoende behandeld 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Eindversie werkplan Zuid-Kennemerland ter bespreking in Raden 15 september 2021.  

Cie Bestuur 7/10/2021: ter kennisgeving aangenomen  

(2021/463136) 

1.2 Versneld toekennen budget werkzaamheden aan het interieur van de Gravenzaal - Stadhuis 

Cie Bestuur 7/10/2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/496023) 

1.3 Versterken en professionaliseren belangenbehartiging en lobby 

Cie Bestuur 7/10/2021: ter kennisgeving aangenomen  

(2021/510722) 

2. Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Toezegging burgemeester Wienen vereenvoudigen van de toegankelijkheid/transparantie van 

het NHA te onderzoeken, met name voor wat betreft het archief van de gemeente Haarlem 

Cie Bestuur 7/10/2021: ter kennisgeving aangenomen (2020/1118432)  

2.2 Toezegging nagaan actiever opereren check gegevens precario  

Cie Bestuur 7/10/2021: ter kennisgeving aangenomen (2018/876924) 

2.3 Motie 28 Verifieerbare Stukken 

Cie Bestuur 7/10/2021: ter kennisgeving aangenomen  (2021/448955) 

 

3. Brieven van de Rekenkamercommissie 

3.1 Reactie RKC aanbevelingen op college 213a onderzoek over digitalisering van de 

dienstverlening 
Cie Bestuur 7/10/2021: ter kennisgeving aangenomen 
 

 

 

 

 


