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Besluitenlijst 

Commissie Bestuur 

 

  

 Datum: donderdag 11 maart 2021 

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 3 digitaal en 1 schriftelijk 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

         Wethouder Botter had een mededeling  

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

         Door de commissie zijn ter kennisname stukken geagendeerd voor een volgende vergadering 

5.  Transcript commissie d.d. 11 februari 2021 (alleen naar aanleiding van) 

6.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
Commissie Bestuur 11-3-2021: er waren 3 insprekers en 1 schriftelijke inspreekbijdrage 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7.  Vrijgeven krediet IP Digitale Transformatie voor vervanging haarlem.nl 
Commissie Bestuur 11-3-2021: kan als hamerstuk naar de raad van 25 maart 2021 

(2021/77545) 

 

8.  Zienswijzen convenant governance samenwerking Zuid-Kennemerland 
Commissie Bestuur 11-3-2021: kan als hamerstuk stemverklaring naar de raad van 25 maart 

2021 (2021/87559) 

 •  Toezeggingen - Toezegging terugkoppeling zienswijzen andere raden inzake governance 
samenwerking 
Tijdens de behandeling van de nota Zienswijze convenant governance samenwerking Zuid-
Kennemerland zegt burgemeester Wienen een terugkoppeling te geven van de zienswijzen 
van de andere raden. (2021/159203) 

 •  Toezeggingen - Toezegging nieuwe werkwijze zienswijzen raad MRA stukken 

Tijdens de behandeling van de nota Zienswijzen convenant governance samenwerking Zuid-

Kennemerland zegt burgemeester Wienen toe, op verzoek van mevrouw Van der Windt 

(D66), voortaan een 'nieuwe stijl' te hanteren als het gaat om het ophalen van de zienswijze 

van de commissie/raad op MRA-stukken. Fracties worden tegelijk met BenW in staat 

gesteld om  hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Deze worden gebundeld in een 

concept zienswijze van de raad en samen met het collegevoorstel besproken in de 

commissie , waarna de raad uiteindelijk de zienswijze vaststelt. (2021/159214) 

 

 Overige punten ter bespreking 
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9.  Corona gerelateerde onderwerpen 

Commissie Bestuur 11-3-2021: voldoende behandeld 

 •  Corona actualisatie detailhandelsbeleid en centrumvisies 
Commissie Bestuur 11-3-2021: voldoende besproken  

 •  Update maatregelen COVID-19 
Commissie Bestuur 11-3-2021: voldoende besproken 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

10.  Startnotitie rechtmatigheidsverantwoording 
Commissie Bestuur 11-3-2021: kan als hamerstuk stemverklaring naar de raad van 25 maart 
2021. De nog openstaande vragen worden tijdig voor de raad beantwoord (van o.a. de heer 

IJsbrandy). (2021/56310) 

 

11.  Vaststellen Eerste wijzigingsverordening belastingen 2021 Haarlem 
Commissie Bestuur 11-3-2021: kan als hamerstuk naar de raad van 25 maart 2021. 

(2021/64787) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

12.1 Actieprogramma veiligheid en handhaving 2021 

Commissie Bestuur 11-3-2021: voldoende behandeld(2020/1189708) 

 

12.2 Brief burgemeester Wienen met betrekking tot politiecapiciteit 
Commissie Bestuur 10-12-2020: op verzoek van de commissie wordt dit stuk geagendeerd 
voor de volgende vergadering (D66) 

Commissie Bestuur 11-3-2021: voldoende behandeld 

 

12.3 Beantwoording art. 38 vragen D66 inzake Pilot korte wapenstokbuitengewone 

opsporingsambtenaren in Zandvoort 

Commissie Bestuur 11-3-2021: voldoende behandeld (2020/1186482) 

 

13 Oneigenlijk grondgebruik en ontruiming Park Oosterspaarn 

Commissie Bestuur 11-3-2021: voldoende behandeld 

 •  Toezeggingen - Toezegging overleg bewoners Park Oosterspaarn inzake het behoud van het 
groen 
Tijdens de behandeling van de stand van zaken van het oneigenlijk grondgebruik Park 
Oosterspaarn zegt burgemeester Wienen toe met de bewoners te overleggen wat er nog 
kan worden behouden als openbaar groen (2021/159355)  

 •  Toezeggingen - Toezegging beleid inzake participatie burgers bij groenvoorzieningen 
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Tijdens de behandeling van de status van het oneigenlijk grondgebruik Park Oosterspaarn 
zegt burgemeester Wienen toe te komen met een nota met beleid inzake participatie van 
burgers bij groenvoorzieningen. Dat beleid ziet toe op ondermeer situaties waar burgers 
willen worden betrokken bij de gemeentelijke grond die grenst aan hun bezit.  
(2021/159459) 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Onderzoek naar Joods vastgoed in Haarlem 
Commissie Bestuur 11-3-2021: op verzoek van de commissie geagendeerd (HvH) 

(2021/86636) 

 

2. Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Toezegging informatie opnemen uitleg subsidie wijkraden 

Commissie Bestuur 11-3-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/33338) 

 

3. Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Raadsinformatiebrief Evaluatie Jaarwisseling 2020-2021 

Commissie Bestuur 11-3-2021: ter kennisgeving aangenomen  

 

3.2 Standpunt bepalen over voorstellen algemene ledenvergadering VNG 12 februari 2021 

Commissie Bestuur 11-3-2021: ter kennisgeving aangenomen 

 

 

4. Beantwoorde raadsvragen 

 

4.1 Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RvO CDA GLH over eeuwige grafrust/Islamitische 

Raad Haarlem 
Commissie Bestuur 11-3-2021: op verzoek van de commissie (GL) geagendeerd, maar pas 
zodra het gesprek heeft plaatsgevonden. Mogelijk wordt door GL voorgesteld dit in de 

commissie Samenleving te bespreken. (2021/67796) 

 

4.2 Beantwoording Artikel 38 vragen VVD Haarlem 'geen toegang buitenlandse toeristen tot 

coffeeshops Amsterdam' 

Commissie Bestuur 11-3-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/61797) 

 


