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Besluitenlijst 

Commissie Bestuur 

 

 

 Datum: donderdag 14 januari 2021 

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 9 

 

De geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 
Een meerderheid van de commissie heeft besloten agendapunt 10 Rapportage plan van 
aanpak Diversiteit en Inclusie door te schuiven naar een volgende vergadering. Hiervoor in de 
plaats wordt de brief van burgemeester inzake de betogingen bij de abortuskliniek 
geagendeerd. Door de raadsfracties AP, VVD, HvH, LH, OPH en JH is een verzoek voor een 

interpellatiedebat ingediend voor de eerstvolgende raadsvergadering, te weten 28 januari. 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 
Wethouder Rog heeft een mededeling gedaan naar aanleiding van de 

aandeelhoudersvergadering van Werkpas 

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

Behandeld 

5.  Transcript commissie d.d. 1 december en 10 december 2020 (openbaar en besloten deel) 

(alleen naar aanleiding van) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststelling nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente  

Haarlem  
Commissie Bestuur 14 januari 2021: kan als bespreekpunt naar de raad van 28 januari 2021. 
Er zijn twee amendementen aangekondigd, 1 door de JH (evt. i.s.m. met AP) over het 
subsidieplafond  en 1 amendement door Trots over de verantwoording subsidies groter dan  

€ 100.000 per jaar (2020/80654) 

 •  Toezeggingen - Toezegging verantwoording wijziging subsidieplafonds 
Tijdens de behandeling van de Algemene Subsidieverordening zegt wethouder Rog toe om 
achteraf via de P&C cyclus als college verantwoording af te leggen over het wijzigen van de 
hoogte van de subsidieplafonds en de wijze waarop deze worden verdeeld binnen een 
beleidsveld met inachtneming van de budgetten die de raad hiervoor in de begroting 
beschikbaar heeft gesteld. (2021/34616) 
 

7.  Nota garanties en leningen 
Commissie Bestuur 14 januari 2021: kan als hamerstuk naar de raad van 28 januari 2021 

(2020/1146570) 



  2/4 

 

 

8.  Verordening op de wijkraden 2021 
Commissie Bestuur 14 januari 2021: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 

28 januari 2021 (SP overweegt een amendement) (2020/1182698) 

 •  Toezeggingen - Toezegging nieuwe verordening Wijkraden 
Commissie Bestuur 14-1-2021: de toezegging is afgedaan (2019/1013942) 

 •  Toezeggingen - Toezegging nota inzake Dorpsraad Spaarndam 
Commissie Bestuur 14-1-2021: de toezegging is hiermee afgedaan (2020/56821) 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan maximaal aantal maal herkiesbaar 
Tijdens de behandeling van de verordening op de wijkraden zegt wethouder Berkhout toe 
na te gaan of er draagvlak is om het aantal keer dat een wijkraadlid herkiesbaar kan zijn te 
maximeren. (2021/33343) 

 •  Toezeggingen - Toezegging informatie opnemen uitleg subsidie wijkraden 
Tijdens de behandeling van de verordening op de wijkraden zegt wethouder Berkhout toe 
dat hij zal nagaan of er behoefte is om informatie op te nemen hoe de hoogte van de 
subsidie wordt bepaald (bijv. aan de hand van de rekenvoorbeelden). (2021/33338) 

 

9.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

Er waren 2 insprekers voor dit agendapunt 

 

 Overige punten ter bespreking  

 

10.  Rapportage Plan van Aanpak Diversiteit & Inclusie 
Commissie Bestuur 14 januari 2021: wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering 
i.v.m. een ingelast agendapunt 

   

10  Brief burgemeester Wienen d.d. 13 januari m.b.t. betogingen arbortuskliniek 

 •  Toezeggingen - Toezegging juridische toetsing mogelijkheden 
Tijdens de behandeling van de brief van burgemeester Wienen inz de betogingen 
abortuskliniek zegt burgemeester Wienen toe dat hij nogmaals juridisch laat toetsen of er 
nog mogelijkheden zijn om wijzigingen aan te brengen die recht doen aan betogers en 
bezoekers van de kliniek. (2021/33401) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

11.  Zienswijze deelname werkgeversvereniging VRK 
Commissie Bestuur 14 januari 2021: kan als hamerstuk naar de raad van 28 januari 2021 

(2020/1088289) 

 

 Overige punten ter bespreking 

12.  Corona gerelateerde onderwerpen 
Commissie Bestuur 14 januari 2021: de niet behandelde vragen worden schriftelijk 

beantwoord  
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13.  Oneigenlijk grondgebruik gemeentegrond Park Oosterspaarn 
Commissie Bestuur 14-1-2021: het agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering onder voorbehoud dat de gemeente binnen die tijd niet tot uitvoering over gaat. 
Burgemeester Wienen zegt toe dit na te gaan. 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht  

 

1.1 Instemming met benoeming lid Raad van Commissarissen Werkdag B.V. 

Commisssie Bestuur 14-1-2021: ter kennisgeving aangenomen  (2020/1153455) 

 

14.  Management letter Deloitte 2020 Gemeente Haarlem 

Commisssie Bestuur 14-1-2021: ter kennisgeving aangenomen (2020/1102622) 

 

2. Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Motie 11.1 Kapitaal  

Commisssie Bestuur 14-1-2021: ter kennisgeving aangenomen   (2020/1151965) 

2.2 Reactie Motie 31.7 Taskforce mensenhandel d.d. 19 september 2019 
Commisssie Bestuur 14-1-2021: op verzoek van de commissie geagendeerd (AP) 

 

3. Brieven van het College van BenW  

3.1 Transitie WKPB naar BRK-PB: actieve bekendmaking brondocumenten. 

Commisssie Bestuur 14-1-2021: ter kennisgeving aangenomen 

3.2 Klachtenregeling 

Commissie Bestuur 14-1-2021: ter kennisgeving aangenomen 

 •  Toezeggingen - Toezegging overgenomen aanbevelingen Nationale Ombudsman 
Commissie Bestuur 14-1-2021: ter kennisgeving aangenomen (2019/135267) 

 

4. Beantwoorde raadsvragen 

4.1 Beantwoording artikel 38 vragen Trots Haarlem m.b.t. Babbeltrucs 

Commissie Bestuur 14-1-2021: ter kennisgeving aangenomen  (2020/1115399) 

4.2 Beantwoording art. 38 vragen D66 inzake Pilot korte wapenstokbuitengewone 

opsporingsambtenaren in Zandvoort 
Commissie Bestuur 14-1-2021: op verzoek van de commissie geagendeerd (D66) 

(2020/1186482) 

4.3 Beantwoording vragen ex art 38 inzake designerdrugs Poes (3-MMC) 

Commissie Bestuur 14-1-2021: ter kennisgeving aangenomen (2020/1194217) 
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5. Brieven van de Rekenkamercommissie 

5.1 Referentiekader voor volwassenheid van Informatiebeveiliging 
Commissie Bestuur 12-11-2020: Er volgt nog een advies van de RKC dus deze nota blijft tot 

die tijd actief (2020/854267) 

 


