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Besluitenlijst Commissie Bestuur 

10 juni 2021 

 

  

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 1 

 

De geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen voor commissieleden en collegeleden 

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

5.  Transcript commissie d.d. (alleen naar aanleiding van) 

6.  Niet tijdig beantwoorde raadsvragen (procesmatig, niet inhoudelijk) 

6.1 Artikel 38 vragen D66 m.b.t.  geheimhouding stukken 
Commissie Besruur 10-6-2021: vragen zijn inmiddels wel beantwoord en worden 

geagendeerd voor de vergadering van 17 juni 2021 (2021/234845) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7.  Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2020 
Commissie Bestuur 10-6-2021: voldoende behandeld, de commissie neemt het advies van de 

Auditcommissie en voormalig Duisenberg rapporteurs over (2021/170195) 

 •  Toezeggingen - Toezegging reflectie op GFT opnemen in jaarverslag 2020 
Commissie Bestuur 10-6-2021: de commissie heeft geen uitspraak gedaan of de toezegging 
is afgedaan (2019/751223) 

7.1 Brief terugkoppeling van de Auditcommissie inzake de behandeling van de jaarstukken 2020 

em de opvolging van de door de raad overgenomen aanbevelingen 
Commissie Bestuur 10-6-2021: de commissie neemt het advies van de Auditcommissie inzake 

de opvolging van de aanbevelingen over 

7.2 Raadsstuk Opvolging aanbevelingen methode Duisenberg-light jaarstukken 2019 en 2018 
Commissie Bestuur 10-6-2021: de commissie neemt het advies van de Auditcommissie en 

voormalig Duisenberg rapporteurs over. Dit kan als hamerstuk naar de raad van 24 juni a.s.  

(2021/283591) 

7.3 Afdoening Duisenberg light aanbevelingen jaarstukken 2018 en 2019 
Commissie Bestuur 10-6-2021: de commissie neemt het advies van de Auditcommissie inzake 

de opvolging van de aanbevelingen over (2021/24160) 

7.4 Raadsstuk bij onderzoeken methode Duisenberg-light jaarstukken 2020 gemeente Haarlem  
Commissie Bestuur 10-6-2021: de behandeling van de onderzoeken zal plaatsvinden tijdens 

de raadsvergadering van 24 juni a.s. (2021/289103) 
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8.  Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021 

Commissie Bestuur 10-6-2021: kan als hamerstuk naar de raad van 1 juli 2021(2021/249940) 

 

9.  Vaststellen convenant governance samenwerking Zuid-Kennemerland 
Commissie Bestuur 10-6-2021: kan als hamerstuk met stemverklaring (SP en OPH) naar de 

raad van 1 juli 2021 (2021/255701) 

 

10.  Kader Citymarketing Haarlem 2022-2025 
Commissie Besruur 10-6-2021: de commissie hevelt dit onderwerp over aan de commissie 
Ontwikkeling zodat de cie Ontwikkeling deze kan betrekken bij de behandeling van de 

Toeristische Visie (2021/132472) 

 

11.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
Commissie Bestuur 10-6-2021: er waren geen insprekers die zich hebben gemeld 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

12.1 ENSIA verantwoording 2020 Haarlem 

Commissie Bestuur 10-6-2021: voldoende behandeld (2021/90637) 

12.1 Rapportage volwassenheid Informatiebeveiliging januari 2021 

Commissie Bestuur 10-6-2021: voldoende behandeld (2021/55774) 

12.3 Informatienota Informatiebeveiliging voorjaar 2021 

Commissie Bestuur 10-6-2021: voldoende behandeld (2021/217257) 

 •  Toezeggingen - Toezegging voortgangsrapportage informatiebeveiliging 
Commissie Bestuur 10-6-2021: Deze blijft actief (2019/940161) 

12.4. Referentiekader voor volwassenheid van Informatiebeveiliging 

Commissie Bestuur 10-6-2021: voldoende behandeld (2020/854267) 

 

13. Rapportage adviescommissie samenwerking Zandvoort-Haarlem 

Commissie Bestuur 10-6-2021: kan hamerstuk als naar de raad van 1 juli 2021(2021/283062) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

14.1 Jaarverslag 2020 VRK HLM 

Commissie Bestuur 10-6-2021: kan hamerstuk als naar de raad van 1 juli 2021 

(2021/240386) 

14.2 Ontwerp-programmabegroting 2022-2025 VRK_HLM 

Commissie Bestuur 10-6-2021: kan hamerstuk als naar de raad van 1 juli 2021 

(2021/240394) 

 •  Toezeggingen - Toezegging  nagaan rol GGD medische effecten COVID-19 bestrijden 
Tijdens de behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2022-2025 zegt 
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burgemeester Wienen toe, op verzoek van de heer Gün (GL), na te gaan of de GGD een rol 
kan spelen bij de bestrijding van de medische effecten van COVID-19 op de langere termijn.  

(2021/329576) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging Efficiency verbetering Veilig Thuis nav samenvoeging VRK 

 Tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting van de VRK zegt burgemeester Wienen 

toe dat hij de commissies Bestuur en Samenleving zal informeren over de verbeterslag die is 

gemaakt bij Veilig Thuis ten aanzien van de efficiëntie als gevolg van de samenvoeging met 

de VRK. (2021/338559) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

15. Discussienotitie referendumverordening 

Commissie Bestuur 10-6-2021: behandeld, na de zomer volgt er een voorstel (2020/900751) 

 •  Toezeggingen - Toezegging verbeterde versie van Referendumverordening 
Commissie Bestuur 10-6-2021: ter kennisgeving aangenomen (als tussenbericht) 

(2018/126961) 

 

16. Afhandeling motie zomerijs IJsbaan Haarlem 
Commissie Bestuur 10-6-2021: behandeld; de motie is hiermee afgedaan 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Vijftig procent versie werkplan Zuid-Kennemerland ter bespreking voor Raden Zuid-

Kennemerland (ZKL) 

Commissie Bestuur 10-6-2021: ter kennisgeving aangenomen(2021/237350) 

1.2 Jaarstukken 2020 gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Commissie Bestuur 10-6-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/133022) 

1.3 Jaarrekening 2020 Werkpas Holding B.V.  

Commissie Bestuur 10-6-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/269511) 

 

2. Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Toezegging burgemeester Wienen demonstratiebeleid te bespreken met commissie o.b.v. 

voorstel.  

Commissie Bestuur 10-6-2021: ter kennisgeving aangenomen 

 

3. Brieven van het College van BenW 

3.1 Evaluatie organisatieontwikkeling 2015-2020 en samenstelling directie 
Commissie Besruur 10-6-2021: op verzoek van de commissie geagendeerd voor een volgende 
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vergadering (Trots) 

 

4. Beantwoorde raadsvragen 

4.1 Beantwoording aanvullende Art. 38 vragen iZoof (VVD) 

Commissie Bestuur 10-6-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/250775) 

 

 


