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Besluitenlijst 

Commissie Bestuur 11 februari 2021 

 

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 4 

 

De geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

Wethouder Rog had een mededeling over herverdeeleffecten van de herijking van het 

Gemeentefonds 

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

6.1 van de ter kennisname stukken is door de commissie geagendeerd 

5.  Transcript commissie d.d. 14 januari (alleen naar aanleiding van) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

  

6.  Verwerking raadsconferentie indicatoren 
Commissie Bestuur 11-2-2020: de nota komt eerst in aangepaste versie naar Bestuur van 8 
april en zal daarna door de raad worden vastgesteld. Door de commissie is aangegeven dat er 
indicatoren ontbreken inzake de ambtelijke samenwerking met Zandvoort en de 

klanttevredenheid  (2020/1186521) 

 •  Toezeggingen - Toezegging Raadsconferentie verbeteren indicatoren 
Commissie Bestuur 11-2-2021: de toezegging is afgedaan (2020/579668) 

 

7.  Steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021  
Commissie Bestuur 11-2-2021: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 18 

februari (stemverklaring aangekondigd door D66, PvdA, JH)   (2021/60469) 

 •  Toezeggingen - Toezegging totaaloverzicht kosten noodsteunmaatregelen Corona en 
dekking 
Tijdens de behandeling van de nota steunmaatregelen Corona zegt wethouder  Rog toe, op 
verzoek van de heer Smit (OPH), een totaaloverzicht te doen toekomen van de kosten van 
alle noodsteunmaatregelen Corona en de bijbehorende dekking. (2021/89901) 

 

8.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
Commissie Bestuur 11-2-2021: er zijn 2 insprekers geweest 

 

9.  Benoeming van nieuwe leden voor de commissie voor bezwaarschriften.  
Commissie Bestuur 11-2-2020: kan als hamerstuk  naar de raad van 18 februari 2021 

(2020/1142284) 
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 Overige punten ter bespreking  

 

10.  Motie D66 CDA Demonstreren zonder spijt, gaat in Haarlem met beleid (JW) 

Commissie Bestuur 11-2-2021: voldoende besproken 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan breder gebruik megafoon  
Tijdens de behandeling van motie 'Demonstreren zonder spijt, gaat in Haarlem met beleid' 
zegt burgemeester Wienen toe om te kijken naar een bredere formulering t.a.v. het gebruik 
van de megafoon. (2021/89960)  

 •  Toezeggingen - Toezegging beleid demonstraties voorschriften bij specifieke locaties 
Tijdens de behandeling van de motie 'Demonstreren zonder spijt, gaat in Haarlem met 
beleid' zegt burgemeester Wienen toe om na te gaan of bij de gemeentelijke beleidsregels 
kan worden ingegaan op de voorschriften bij specifieke locaties. (2021/89949)  

 •  Toezeggingen - Toezeggingen publiceren Haarlemse beleidsregels demonstraties publiceren 
Tijdens de behandeling van de motie 'Demonstreren zonder spijt, gaat in Haarlem met 
beleid' zegt burgemeester Wienen toe de Haarlemse beleidsregels op de website te 
publiceren. (2021/89953) 

 

11.  Corona gerelateerde onderwerpen 

Commissie Bestuur 11-2-2021: voldoende besproken  

 •  Toezeggingen - Toezegging informatie over vaccinaties in Haarlem 
Tijdens het Corona-uurtje zegt burgemeester Wienen toe de commissie te informeren over 
de vaccinaties in Haarlem (soorten die worden verstrekt, hoeveel per dag etc.). 
(2021/89968) 

 •  Toezeggingen -  contact leggen met Haarlemse jongeren  

Tijdens het Corona-uurtje zegt burgemeester Wienen toe na te gaan op wat voor manieren 

de gemeente in contact kan komen met jongeren om hulpvragen boven tafel te krijgen. 

(2021/89989) 

 

  

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Kadernota 2022-2026 GR Cocensus 

Commissie Bestuur 11-2-2021: ter kennisgeving aangenomen (2020/1212720) 

1.2 Uitvoeringsprogramma 2021 Omgevingsdienst IJmond 

Commissie Bestuur 11-2-2021: ter kennisgeving aangenomen (2020/1246472) 

1.3 Werkpas Holding B.V.: begroting 2021 en voorlopig resultaat 2020 

Commissie Bestuur 11-2-2021: ter kennisgeving aangenomen  (2021/29574) 

1.4 Gevolgen van de decembercirculaire 2020 Gemeentefonds 

Commissie Bestuur 11-2-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/17077) 
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1.5 Uitvoering Archiefwet 2019-2020 

Commissie Bestuur 11-2-2021: ter kennisgeving aangenomen (2020/1197036) 

 

2. Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Toezegging tussenrapportage en evaluatie BIO en Beleidslijn gemeente Haarlem 

Vastgoedtransacties 

Commissie Bestuur 11-2-2021: ter kennisgeving aangenomen (2017/244624) 

 

3. Brieven van de Rekenkamercommissie 

3.1 Verantwoording aanbevelingen RKC onderzoek Jaarstukken 2017 - Daadkracht opvolging 

aanbevelingen 

Commissie Bestuur 11-2-2021: ter kennisgeving aangenomen (2018/410514) 

 

4. Beantwoorde raadsvragen 

4.1 Beantwoording Art. 38 vragen van D66 over medische mondkapjes  

Commissie Bestuur 11-2-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/25373) 

 

5. Ingekomen stukken 

5.1 Advies Auditcommissie inzake Management letter Deloitte 2020 Gemeente Haarlem 

Commissie Bestuur 11-2-2021: op verzoek van de commissie agenderen (AP)  (2020/1102622) 

 

 


