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Besluitenlijst 

 

 Commissie Bestuur 

 Datum: donderdag 6 oktober 2022 

 Aantal bezoekers:  

 Aantal sprekers: 2 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

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

5.  Transcript commissie d.d. 8 september 2022  (alleen naar aanleiding van) 

Cie. Bestuur 6/10/2022: een compliment van CDA aan het college n.a.v. het transcript. 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Implementatie Wet open overheid 

Cie. Bestuur 6/10/2022: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad; drie 

toezeggingen gedaan door weth. De Raadt. 

(2022/883090) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging jaarlijkse RIB voortgang Programmaplan Implementatie 
Woo 
Op verzoek van D66 zegt wethouder De Raadt toe om 1x per jaar een RIB over de voortgang 
van het programmaplan Implementatie Woo incl. financieel overzicht op te stellen. 

(2022/1429849) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging onderzoek naar instellen lobbyregister (Woo) 
Wethouder De Raadt zal n.a.v. verzoek van PvdD het evt. instellen van een lobbyregister 
onderzoeken (bij Woo). 

(2022/1429905) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging informatie over (jur.) consequenties Woo voor 
archivering door raadsleden 
Wethouder De Raadt zegt toe de (juridische) consequenties van de implementatie van de 
Woo voor de raadsleden te verhelderen. Vallen de raadsleden ook onder de Woo en wat 
betekent dat voor hun archief van telefoongesprekken, apps, mails e.d.? Indien nodig, 
daarna evt. een technische sessie. 

(2022/1429928) 
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Ter advisering aan de raad 

 

7.  Raadsstuk actuele status geheime stukken 

Cie. Bestuur 6/10/2022: gaat als hamerstuk naar de raad. Eén toezegging door 

burgemeester Wienen gedaan. 

(2022/612883) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging verzwaarde motivering bij geheimhouding stukken 
ouder dan 5 jaar 
Op verzoek van D66 zegt burg. Wienen toe om de verzwaarde motivering bij geheime 
stukken van ouder dan 5 jaar bij de volgende overzichten duidelijk te vermelden. 

(2022/1430104) 

 

8.  Protocol geheimhoudingsplicht gemeente Haarlem 2021 

Cie. Bestuur 6/10/2022: gaat als hamerstuk naar de raad. 

(2021/557012) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan bijhouden register geheime stukken  
Tijdens de behandeling van het protocol geheimhoudingsplicht zegt burgemeester Wienen 
toe, op verzoek van de heer Van den Raadt (Trots), na te gaan of de gemeente een register 
kan bijhouden van geheime stukken (overeenkomstig de provincie Utrecht). In dit register 
worden dan de volgende gegevens in ieder geval bijgehouden: ref.nr., onderwerp, datum 
opgelegde geheimhouding, soort document, grondslag/motivering geheimhouding, datum 
en voorstel of besluit tot opheffing geheimhouding.  

(2022/58673) 

 

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

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Vaststelling Mandateringsbesluit gemeente Haarlem 2022 

Cie. Bestuur 6/10/2022: voldoende besproken. 

Cie Bestuur 8/9/2022: geagendeerd op verzoek van de AP, dhr. Trompetter. Doel van 

de bespreking: vaststellen of dit besluit goed is en of hiernaast nog aanvullende 

afspraken wenselijk zijn.  

(2022/193090) 

 

11.  Semi permanente opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraine 

Cie. Bestuur 6/10/2022: bij vaststelling van de agenda besluit de meerderheid van de 

commissie geen behoefte te hebben aan bespreking van dit agendapunt en wordt 

afgevoerd van de agenda. 

Cie Bestuur 8/9/2022: geagendeerd op verzoek van FvD, dhr Alberts. Doel van de 
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bespreking: bespreken in hoeverre de locatiebestemmingen permanent zijn en wat de 

mate van urgentie en inspanning is.  

(2022/840419) 

 

11.1 Brief burgemeester d.d. 6 september 2022 Stand van zaken opvang Oekrainers, 

statushouders en asielzoekers in Haarlem 

Cie. Bestuur 6/10/2022: brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

11.2 Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in 

Haarlem (nr. 5) 

Cie. Bestuur 6/10/2022: RIB wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

 

Overige punten ter bespreking 

 

12.  Restauratie schilderij Kenau 

Cie. Bestuur 6/10/2022: stuk is voldoende besproken. 

Cie. Ontwikkeling 29/9/2022: t.k.n. aangeboden, omdat presidium besloten heeft dit 

collegebesluit te bespreken in commissie Bestuur. 

(2022/753810) 

 

13.  Pilot korte wapenstok 

Cie Bestuur 6/10/2022: voldoende besproken. Twee toezeggingen gedaan door burg. 

Wienen. 

Cie Bestuur 8/9/2022: geagendeerd op verzoek van het CDA, dhr. Klaver. Doel van de 

bespreking: Zicht op de voor- en nadelen van het gebruik van de korte wapenstok en 

bpalen of we een aanvraag willen doen voor het gebruik. 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging organisatie werkbezoek aan BOA's 
Na de aanlevering van schriftelijke info. over Haarlemse BOA's zal een werkbezoek aan hen 
worden georganiseerd over hun behoefte aan een evt. wapenstok. 

(2022/1430038) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging schriftelijke informatie over situatie Haarlemse BOA's 
Burgemeester Wienen zegt toe de Haarlemse situatie rond BOA's (en evt. wapenstok) op 
papier te zetten. 

(2022/1429987) 

 

14.  Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Jaarrekening 2021 Werkpas Holding B.V. 

Cie. Bestuur 6/10/2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1250413) 

 

1.2 Vaststellen onderzoeksopzet 213a onderzoek Realisatie van begrote investeringsambities 

Cie. Bestuur 6/10/2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1182336) 

 

1.3 Afdoening Duisenberg light aanbevelingen jaarstukken 2018, 2019, 2020 

Cie. Bestuur 6/10/2022: t.k.n. stuk wordt besproken in vergadering van 3/11/2022. 

(2022/1258191) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Toezegging opvragen cijfers andere steden (iig Rotterdam) over effecten (centrale) 

vuurwerkshow op (daling) vandalismecijfers 

Cie. Bestuur 6/10/2022: verantwoording toezegging voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2022/903159) 

 

2.2 Communicatieonderzoek Haarlem 

Cie. Bestuur 6/10/2022: afdoening Jaaragendapunt voor kennisgeving 

aangenomen. 
(2018/837739) 

 

3 Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Uitkomsten constituerend beraad 

Cie. Bestuur 6/10/2022: RIB voor kennisgeving aangenomen. 
 

3.2 Jaarrekening 2021- Financiële situatie Haarlem Marketing 

Cie. Bestuur 6/10/2022: RIB voor kennisgeving aangenomen. 
 

4 Ingekomen stukken 

 4.1    VRK jaarverslag 2021, programmabegroting 2023 en 1e berap 2022  
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Cie. Bestuur 6/10/2022: ingekomen financiële stukken van VRK voor                          

kennisgeving aangenomen. 

 

 

 

 


