
Cie Bestuur 1 december 2022:
Bestuurlijke reactie op bespreking concept-Raadsjaaragenda 2023

(zoals besproken in Cie Bestuur 3 november 2022)

1. D66
Vraag: Actieprogramma IVH staat ter kennisname op de raadsjaaragenda, kan dat ter
bespreking?
Antwoord: Ja, dat kan. Het Actieprogramma zal ter bespreking worden aangeboden.

Vraag: In de afgelopen twee commissievergaderingen is een aantal toezeggingen gedaan en
ook een aantal brieven toegezegd en die zag ik nog niet direct in de raadsjaaragenda. Eentje
daarvan was van de wethouder De Raadt om de commissie bestuur jaarlijks een
voortgangsbrief te sturen over de implementatie wet open overheid en dat zie ik dan
inderdaad op die doelstellingen en de financiën. Daarnaast is er ook door de
burgemeester een brief toegezegd aan deze commissie over het handhavingsarrangement in
Haarlem. Dus het samenspel tussen politie en de boa’s in relatie tot het wel of niet uitrusten
van de boa’s met een korte wapenstok. En een andere brief die ik zou willen toevoegen op
de planning is de brief met de evaluatie van de inrichting van het regionaal bestuurlijk
toezicht, prostitutie. Wij zouden die evaluatie toegestuurd krijgen en dan met een
bijbehorende brief, neem ik aan, met een duiding daarvan en hoe het vervolg van de
regionale aanpak er uitziet.

Antwoord: deze stukken staan reeds vermeld op de Jaarplanning. Baz-nummers:
2022/1429849 (De Raadt), 2022/1429987 en 2022/1262651 (Wienen)

2. CDA
Vraag: CDA mist de financiële stukken van Haarlem Marketing en de herziening van
het terrassen beleid.

Antwoord: Het is niet gebruikelijk om de jaarstukken te agenderen. Dat geldt alleen bij
verhoogd toezicht. Het college meent met de RIB die bij de ter kennisname stukken van de
commissie van oktober zat (2022/1086216) is voldaan aan actieve informatieplicht omtrent
de financiële situatie van Haarlem Marketing. Als de wens is om dit opnieuw te doen in 2023
dan is dan is dat natuurlijk mogelijk. Daarom is het punt nu in de RJA 2023 opgenomen. De
verwachting is dat er in oktober 2023 over gerapporteerd kan worden.

Vraag: CDA mist de herziening van het terrassenbeleid op de concept RJA 2023.

Antwoord: deze is nu opgenomen in de RJA 2023; verwachting is dat de nota in mei 2023
wordt aangeleverd.

3. AP
Vraag: Kunnen de 231a onderzoeken eerder in het jaar naar de commissie komen dan in
december?

Antwoord: Het oplevermoment van de 213a onderzoeken verschilt sterk. Dat komt mede
door het momenten van aanvang (beschikbare capaciteit intern en extern), doorlooptijden,
benodigde bestuurlijke afstemming etc. Het college spant zich in de in de
programmabegroting aangekondigde onderzoeken in het aankomend kalenderjaar uit te
voeren. De raad wordt per onderzoek zo spoedig mogelijk over de uitkomsten en reactie van



het college geïnformeerd, dat kan dus ook voor december zijn. Over de voortgang van de
onderzoeken wordt in de P&C-cyclus verantwoord.

4. GLH
Vraag: hoe staat het met het door ontwikkelen van de duurzaamheidbegroting, waarbij we
ook graag in gesprek gaan over die doorontwikkeling naar mogelijk brede welvaart. De vraag
is dus of dat een apart RJA punt hoort te zijn of anders hoe commissie en raad dan op dit
specifieke punt worden geïnformeerd en ook wanneer zij worden geïnformeerd.

Antwoord:
De Haarlemse duurzaamheidsbegroting is voor de tweede keer opgeleverd, als onderdeel
van de Programmabegroting 2023-2027. In de Duurzaamheidsbegroting wordt inzicht
gegeven in waar Haarlem staat op het gebied van duurzaamheid, maar ook welke opgave er
nog ligt de komende jaren. Waar de duurzaamheidsbegroting nu voornamelijk gericht is op
de klimaatdoelstelling ‘reductie van CO₂-uitstoot’, zal deze in de komende periode
doorontwikkeld worden zodat deze op den duur verrijkt wordt met doelstellingen in het
kader van circulariteit en brede welvaart. Deze doorontwikkeling zal stapsgewijs
plaatsvinden, het is dan ook geen statisch document. Via de P&C documenten Kadernota,
Begroting en Jaarrekening wordt de raad op de hoogte gehouden van de stappen die gezet
zijn in de doorontwikkeling, ook zullen hier voorstellen gepresenteerd worden in het kader
van de doorontwikkeling. Zoals toegezegd in de Duurzaamheidsbegroting opgenomen in de
Programmabegroting 2023-2027 zal er in de Kadernota 2024 een voorstel gepresenteerd
worden hoe er invulling gegeven zal worden aan de motie ‘Duurzaamheidsbegroting’ waarin
elementen van brede welvaart opgenomen zijn. In navolging van de motie
‘Duurzaamheidsbegroting’, heeft de raad de mogelijkheid om per moties en/of
amendementen specifieke wensen omtrent de doorontwikkeling van de
duurzaamheidsbegroting kenbaar te maken. Aangezien duurzaamheid en de
duurzaamheidsbegroting een vast onderdeel is geworden van de P&C cyclus heeft het
toevoegen van dit onderwerp op de raadsjaaragenda geen toegevoegde waarde.

5. PvdD
Vraag: komt het evenementbeleid nog aan de orde? Mede gezien onze eerdere vragen over
vergunningen voor evenementen en de aanwezigheid van dieren.

Antwoord: door een technische fout stond de Herijking van het evenementenbeleid niet op
het document Jaarplanning. Deze herziening is echter wel al opgenomen in de planning, Baz-
nummer 2021/944397 met als huidige planningsdatum 23 juni 2022. Als reden van uitstel is
het volgende genoemd: De herziening van het evenementenbeleid wordt met een jaar
uitgesteld. Feitelijk heeft de wereld voor evenementen twee jaar stilgestaan; bij de herijking
in 2023 wordt de verduurzaming van evenementen meegenomen in het beleid. Bijkomend
voordeel is dat de termijn van beleid en de evenementensubsidie gelijk wordt getrokken.


