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Besluitenlijst 

Commissie Bestuur 

 

 

 Datum: donderdag 17 juni 2021 

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.     Inspreken op de Kadernota 

        Er was 1 inspreker en 1 schriftelijke bijdrage 

  

Ter advisering aan de raad 

 

5. Actualisering nota verbonden partijen 
Commissie Bestuur 17-6-2021: de commissie heeft wensen en bedenkingen meegegeven aan 
de wethouder. De commissie wordt in de gelegenheid gesteld om eventuele schriftelijke 
bijdragen binnen een week aan te leveren. De wethouder komt dan ten behoeve van de 
behandeling in september met een notitie.  In september spreekt de commissie verder over 

deze nota en vindt de besluitvorming hierover plaats. (2020/991803) 

5.1 RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Lokaal kader in Nota Verbonden Partijen 
Commissie Bestuur 17-6-2021: de behandeling wordt voortgezet tijdens de vergadering van 9 

september 2021 (2020/305501) 

5.2 RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Rolinvulling raad 
Commissie Bestuur 17-6-2021: de behandeling wordt voortgezet tijdens de vergadering van 9 

september 2021 (2020/305530) 

5.3 RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Statutenwijziging 
Commissie Bestuur 17-6-2021: de behandeling wordt voortgezet tijdens de vergadering van 9 

september 2021 (2020/305399) 

5.4 Benoeming commissarissen Spaarnelanden NV 
Commissie Bestuur 17-6-2021: de behandeling wordt voortgezet tijdens de vergadering van 9 

september 2021 (2021/194814) 

5.5 Statuten Spaarnelanden 
Commissie Bestuur 17-6-2021: de behandeling wordt voortgezet tijdens de vergadering van 9 

september 2021 

5.6 Beantwoording Art 38 vragen CDA inzake statutenwijziging Spaarnelanden 
Commissie Bestuur 17-6-2021: de behandeling wordt voortgezet tijdens de vergadering van 9 

september 2021 (2021/291532) 

5.7. Opleggen van geheimhouding notulen aandeelhoudersvergaderingen Spaarnelanden  
Commissie Bestuur 17-6-2021: de behandeling wordt voortgezet tijdens de vergadering van 9 
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september 2021 (2021/329493) 

 

6. Gedeeltelijk opheffen geheimhouding van middels Wob-verzoek opgevraagde documenten 

iZoof CarSharing 
Commissie Bestuur 17-6-2021: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 1 juli 

2021 (2021/271580) 

6.1  Toezeggingen - Toezegging wethouder Roduner Oplegging integrale geheimhouding op 

technische vragen over iZoof te heroverwegen  

Commissie Bestuur 17-6-2021: de toezegging is hiermee afgedaan (2021/286672) 

6.2 Beantwoording artikel 38 vragen CDA inzake iZoof (uitspraken wethouder) 

Commissie Bestuur 17-6-2021:  Behandeld (2021/284468) 

6.3 Beantwoording Art38 vragen D66 inzake iZoof (geheimhouding)  

Commissie Bestuur 17-6-2021: behandeld (2021/286791) 

6.4 Beantwoording art 38 vragen CDA inzake iZoof (geheim rapport) 

Commissie Bestuur 17-6-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/286823) 

 

 Overige punten ter bespreking  

 

7. Opinienota Vuurwerkverbod en Nieuwjaarsviering 2021 
 Commissie Bestuur 17-6-2021: behandeld; een meerderheid van de commissie stemt in met 
een algemeen verbod met de mogelijkheid om uitzonderingsplekken aan te wijzen 

(2021/221832) 

7.1  Moties - Motie  23.10 Vuurwerk bij de jaarwisseling 
Commissie Bestuur 17-6-2021: de motie is hiermee afgedaan (2020/623850) 

 

8. Beleid voorkomen en terugdringen misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke 

regelingen 

Commissie Bestuur 17-6-2021: doorgeschoven vanwege tijdsgebrek (2021/221919) 

 

9.1 Wijziging van de verordening op de behandeling van bezwaarschriften 

Commissie Bestuur 17-6-2021: kan als hamerstuk naar de raad van 1 juli 2021 (2021/234224) 

9.2 Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2020 

Commissie Bestuur 17-6-2021: behandeld (2021/274655) 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Deelname convenant samenwerking Boa's Kennemerland 

Commissie Bestuur 17-6-2021: ter kennisgeving aangenomen (2021/185854) 
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2. Brieven van het College van BenW 

2.1 Financiële situatie Haarlem Marketing 
Commissie Bestuur 17-6-2021: te betrekken bij het Kader City marketing en het Toeristich 
beleid 

 

 

 


