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Besluitenlijst Commissie Bestuur 

 

 

 Datum: donderdag 10 februari 2022 

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 2 

 

De geel gemarkeerde toezeggingen zijn nieuw 

 

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. 20 januari 2022 openbaar en besloten deel (alleen naar aanleiding 

van) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Nieuw Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van 

Haarlem 2022 en nieuwe Verordening op de raadscommissies gemeente Haarlem 2022 
Commissie Bestuur 10 februari 2022: kan als hamerstuk met stemverklaring bespreekpunt 

naar de raad van 17 februari 2022 (2022/75729) 

 

7.  Kadernota 2023-2027 GR Cocensus 
Commissie Bestuur 10 februari 2022: kan als hamerstuk met stemverklaring bespreekpunt 

naar de raad van 17 februari 2022 (2022/28855) 

 •  Toezeggingen - Toezegging externe toetsing werkzaamheden Cocensus 
Tijdens de behandeling van de Kadernota Cocensus zegt wethouder De Raadt toe, op 
verzoek van de heer IJsbrandy (HvH), aan te geven op welke wijze er een externe toetsing 
plaatsvindt op de werkzaamheden die Cocensus verricht voor de deelnemende gemeenten. 

(2022/224138) 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan mogelijkheden innen grafrechten Cocensus 
Tijdens de behandeling van de Kadernota Cocensus zegt wethouder De Raadt toe, op 
verzoek van de heer Klaver (CDA), na te gaan wat de voor- en nadelen zijn als  Cocensus de 
inning van de grafrechten gaat uitvoeren (2022/224022) 

 

8.  Maatregelen noodsteun corona eerste helft 2022 
Commissie Bestuur 10 februari 2022: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 

17 februari 2022 (2022/68733) 

 

9.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
Commissie Bestuur 10-2-2022: er hebben zich 2 insprekers gemeld  
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10.  Referendumverordening gemeente Haarlem 2022 
Commissie Bestuur 10 februari 2022: op verzoek van de commissie moet de verordening 
worden aangepast en wordt voortgezet in maart. De commissie heeft de burgemeester 
verzocht de volgende adviezen van de referendumcommissie op te nemen in de verordening: 
advies 1 inclusief de daaraan gerelateerde wijziging in artikel 2 (toevoegen "en de raad"), uit 
advies 2 alleen het tweede onderdeel, advies 3 in zijn geheel, Adviezen 5 tot en met 8 in zijn 
geheel. Verder ook op de commissie aan de verordening toe te voegen dat er eenmaal kan 

worden besloten tot herbenoeming. (2021/679870) 

 •  Toezeggingen - Toezegging rooster van aftreden leden referendumcommissie 
Commissie Bestuur 10-2-2022: de toezegging is nog niet afgedaan omdat de behandeling is 
opgeschort (2020/1187504) 

 •  Toezeggingen - Toezegging verbeterde versie van Referendumverordening 
Commissie Bestuur 10-2-2022: de toezegging is nog niet afgedaan omdat de behandeling is 
opgeschort (2018/126961) 

 

11.  Herbenoeming leden commissie bezwaarschriften  
Commissie Bestuur 10 februari 2022: kan als hamerstuk naar de raad van 17 februari 2022 

(2022/22141) 

 

12.  Zienswijze routekaart Spaarnelanden 
De commissie heeft het college verzocht om het stuk aan te passen (meer zicht op 15% vrije 

ruimte) en de behandeling wordt voortgezet tijdens een vergadering in een volgende cyclus  

(2022/21216) 

 •  RKC aanbeveling - RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Statutenwijziging 

Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast 

(2020/305399) 

 •  RKC aanbeveling - RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden -  Formele Governance 

Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast (2020/305366) 

 •  RKC aanbeveling - RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Lokaal kader in Nota 

Verbonden Partijen 

Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast (2020/305501) 

 •  Toezeggingen - Toezegging wethouder Snoek over beleggen sessie mbt bedrijfsvoering 
Spaarnelanden 

Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast (2018/807764) 

  RKC Adviesbrief over opvolging aanbeveling Governance Spaarnelanden – Formele 

Governance 

Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de behandeling 
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is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast 

 

 

 RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Statutenwijziging 

Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast (2020/305399) 

 

 RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Rolinvulling raad 
Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast (2020/305530) 

 

 RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden -  Formele Governance 
Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast (2020/305366) 

 

 RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Lokaal kader in Nota Verbonden Partijen 

Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast (2020/305501) 

 

 Beantwoording art. 38 vragen van de VVD inzake Spaarnelanden 

Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast (2021/390690) 

 

 Beantwoording Art 38 vragen (VVD) - partnerschappen Spaarnelanden  

Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast (2021/337074) 

 

 

 Beantwoording Art 38 vragen CDA inzake statutenwijziging Spaarnelanden 
Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast (2021/291532) 

 

 Beantwoording Raadsvragen ex art 38 vragen PvdA, OPH en SP inzake Spaarnelanden 
Commissie Bestuur 10-2-2022: deze aanbeveling is nog niet afgedaan omdat de 

behandeling is opgeschort omdat het stuk wordt aangepast (2021/475279) 

 

13.  Corona aanpak Haarlem 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: voldoende behandeldr 

 •  brief van burg met laatste stand van zaken mbt covid-19 
Commissie Bestuur 10-2-2022: voldoende behandeld. 
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 •  Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs  
Commissie Bestuur 10-2-2022: voldoende behandeld (2021/799910) 

 •  Verlenging periode uitbreiding terrassen tot 1 oktober 2022 
Commissie Bestuur 10-2-2022: voldoende behandeld (2021/654609) 

 

14.  Strategisch personeelsbeleid 2022-2027 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: voldoende behandeld (2022/56077) 

 •  Toezeggingen - Toezegging wethouder Botter over nota personeelsbeleid 
Commissie Bestuur 10-2-2022: de toezegging is afgedaan (2018/808083) 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1. Standpunt bepalen over voorstellen algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen (2021/923216) 

1.2 Gevolgen decembercirculaire 2021 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen (2022/30676) 

15.  Skaeve Huse aan de Vergierdeweg 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen(2021/630219) 

 

2. Afdoening toezeggingen en moties 

2.1 Ontwerp jaarverslag en jaarrekening VRK 2020 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen (2020/1208432) 

2.2 Motie 2.36 Global goals door specifieke planning 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen (2018/422937)  

2.3 Toezegging nieuwe werkwijze zienswijzen raad MRA stukken 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen (2021/159214)  

2.4 Toezegging informatie subsidievoorwaarden en definitieve statuten Stimuleringsfonds lokale 

journalistiek 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen (2019/468957) 

2.5 Motie 03 Vuurwerk bij de jaarwisseling 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen  

2.6 MRA werkplan & begroting 2022 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen (2020/1217708) 

2.7 Motie 23.1 Een kiinderfeest voor iedereen 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen (2020/623733) 
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3. Brieven van het College van BenW 

3.1 Raadsinformatiebrief collegenota standpunten college VNG ALV 13 januari 2022.  

Commissie bestuur 10-2-2022: ter kennisgeving aangenomen  

3.2 Digitale veiligheid 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen  

3.3 Onderzoek naar handelwijze gemeente Haarlem tav Joods erfgoed 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen  

 

4. Beantwoorde raadsvragen 

4.1 Beantwoording art. 38 vragen CDA over geheimhouding 

Commissie Bestuur 10 februari 2022: ter kennisgeving aangenomen (2021/302470) 

 

 


