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Concept Besluitenlijst 

Commissie Bestuur 

 

  

 Datum: donderdag 9 december 2021 

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

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

5.  Transcript commissie d.d. 26 oktober 2021 en 4 november (openbaar en besloten) (alleen 

n.a.v.) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Vaststellen Werkplan regionale samenwerking Zuid-Kennemerland 2021-2023 

Commissie Bestuur 9-12-2021: kan als hamerstuk  naar de raad van 23 december 2021 

(2021/584051) 

 

 Overige punten ter bespreking 

7.  Resultaat deelnemingen 2020 

Commissie Bestuur 9-12-2021: voldoende besproken. (2021/465518) 

 

 Ter advisering aan de raad 

8.  Benoeming extern lid Rekenkamercommissie Haarlem  stembiljet 

Commissie Bestuur 9-12-2021: kan als hamerstuk naar de raad van 23 december 2021 

(2021/595939) 

 

9.  Raadsjaaragenda 2022 

Commissie Bestuur 9-12-2021: kan als hamerstuk naar de raad van 23 december 2021 

(2021/531063) 

 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

10.  Haarlemse belastingvoorstellen 2022 
Commissie Bestuur 9-12-2021: kan als  bespreekpunt naar de raad van 23 december 2021. Er 

is een amendement aangekondigd door Hart voor Haarlem. (2021/606369) 
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11.  Nota reserves en voorzieningen 2021-2025 

Commissie Bestuur 9-12-2021: kan als hamerstuk naar de raad van 23 december 2021 

(2021/608291) 

 •  Toezeggingen - Toezegging proactief informeren raad bij mutaties 
Tijdens de behandeling van de nota reserves en voorzieningen 2021-2025 zegt wethouder 
De Raadt toe de raad proactief te informeren bij mutaties in de reserve Beheer en 
onderhoud openbare ruimte en de reserve Vastgoed. (2021/681810) 

 •  Toezeggingen - Toezegging Toelichting instandhouding reserves 
Tijdens de behandeling van de nota reserves en voorzieningen 2021-2025 zegt wethouder 
De Raadt toe aan de commissie een nota ter bespreking aan te bieden waarin een nadere 
toelichting is opgenomen voor de instandhouding van de reserves onder € 100.000. Dit 
geldt ook voor reserves boven € 100.000 waar de commissie specifiek een dergelijke 
motivatie voor heeft gevraagd (door de griffie wordt hiervan een overzicht verstrekt aan de 
wethouder). Deze nota wordt in de commissie besproken en op basis daarvan kan de 
commissie beslissen of de raad een besluit neemt de bedoelde reserves al dan niet in stand 
te houden. (2021/681818) 

 

12.  Initiatiefvoorstel Burgerberaad Haarlem (Actiepartij D66 GLH) 
Commissie Bestuur 9-12-2021: het initiatiefvoorstel wordt aangepast en wordt dan als 

hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 9 december 2021b (2020/1171789) 

 

12.1 Zienswijze college herzien initiatiefvoorstel 'Burgerberaad Haarlem' 

Commissie Bestuur 9-12-2021: voldoende behandeld (2021/604573) 

 

13.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
Commissie Bestuur 9-12-2021: er was 1 inspreker 

 

 Overige punten ter bespreking 

14.  Strategisch Inkoopbeleid 2021 

Commissie Bestuur 9-12-2021: voldoende behandeld (2021/77894) 

 •  Toezeggingen - Toezegging aanpassen strategisch inkoopbeleid 
Commissie Bestuur 9-12-2021: de toezegging is afgedaan (2021/207609) 

 

15.  Aanpak programma organisatieontwikkeling 

Commissie Bestuur 9-12-2021: voldoende behandeld  (2021/624971) 

 

16.  Rapportage Plan van Aanpak Diversiteit & Inclusie  

Commissie Bestuur 9-12-2021: voldoende behandeld (2021/621912) 

 •  Toezeggingen - Toezegging jaarlijkse voortgang pva Diversiteit & Inclusie 
Commissie Bestuur 15-4-2021: de toezegging is afgedaan (2020/62578) 
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17.  Vaststellen Samenwerkingsafspraken MRA 
Commissie Bestuur 9-12-2021: de commissie wil dat de raad de samenwerkingsafspraken 
bekrachtigt middels een raadsvoorstel, te agenderen als hamerstuk met stemverklaring 

tijdens de raadsvergadering van 23 december 2021.  (2021/572281) 

 

18.  Aanpak overlast Reinaldapark 

Commissie Bestuur 9-12-2021: voldoende behandeld (2021/579754) 

 

19.  Verstrekken gift Haarlems Mediafonds 

Commissie Bestuur 9-12-2021: voldoende behandeld (2021/272329) 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplichtu 

1.1 Informatienota Informatiebeveiliging najaar 2021 
Commissie Bestuur 9-12-2021: agenderen voor een volgende vergadering (jaarplanning 

commissie) (2021/517885) 

1.2 Vaststellen P&C kalender 2022 

Commissie Bestuur 9-12-2021: ter kennisgeving aangenomen  (2021/529285) 

1.3 Subsidieregeling Herstel Beroepspraktijk Cultuurmakers 

Commissie Bestuur 9-12-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/543249)  

1.4 Onderzoek bestedingstempo investeringen openbare ruimte 
Commissie Bestuur 9-12-2021: op verzoek van D66 agenderen voor een volgende vergadering 

(presidium beslist in welke commissie beheer of bestuur) (2021/549515) 

1.5 Vaststellen onderzoeksopzetten 213a onderzoek 2021 

Commissie Bestuur 9-12-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/564189) 

 

2. Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Toezegging advies inwinnen treasury commissie 

Commissie Bestuur 9-12-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/549225) 

2.2 Motie 4.4. Motie van treurnis “De anderhalvemeter-maatregel geldt ook op het Vlooienveld 

Commissie Bestuur 9-12-2021: ter kennisgeving aangenomen  (2021/19962) 

2.3 Toezegging onderwerpen opnemen in nieuwe APV 

Commissie Bestuur 9-12-2021: ter kennisgeving aangenomen (2020/1187558) 

2.4 Toezegging overzicht verstrekken aan bedrijven 

Commissie Bestuur 9-12-2021: ter kennisgeving aangenomen  (2020/824872) 

2.5 Toezegging discussie over brandveiligheid/effectiviteit van inzet 

Commissie Bestuur 9-12-2021: ter kennisgeving aangenomen (2017/330932) 

 

 



  4/4 

 

2.6 Toezegging jaarlijks onderzoek bereikbaarheid KCC en andere gemeentelijke 

klantcontactkanalen 

Commissie Bestuur 9-12-2021: ter kennisgeving aangenomen (2020/589762) 

 

3. Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoording artikel 38 vragen Jouw Haarlem inzake de vakantie van wethouder Botter in 

Turkije 

Commissie Bestuur 9-12-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/587609)  

3.2 Beantwoording artikel 38 vragen GLH NRC onderzoek  undercover naar de moskee 

Commissie Bestuur 9-12-2021: ter kennisgeving aangenomen  (2021/631896) 

 

4. Brieven van de Rekenkamercommissie 

4.1 RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Implementatie beleid. 
Commissie Bestuur 9-12-2021: de commissie neemt het advies van de RKC over en de 

aanbeveling is daarmee afgedaan. (2019/311830) 

 

 

 


