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Besluitenlijst Commissie Bestuur 

 

 

 Datum: donderdag 10 maart 2022 

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 3 waarvan 2 schriftelijk 

 

De geel gemarkeerde toezeggingen zijn NIEUW 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

De agenda is conform vastgesteld 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

Burgemeester Wienen heeft 2 mededelingen gedaan over de opvang van Oekrainse 

vluchtelingen en over de opvang van asielzoekers op boten in het Spaarne  

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

De voorzitter heeft aangegeven welke stukken nu al binnen zijn en de commissie heeft een 

aantal ter kennisname geagendeerde stukken ter bespreking voor een volgende vergadering 

geagendeerd. 

5.  Transcript commissie d.d.10 februari 2022 openbaar en besloten (alleen naar aanleiding van) 

Geen opmerkingen naar aanleiding van 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Referendumverordening gemeente Haarlem 2022 
Commissie Bestuur 10-3-2022: kan als bespreekpunt naar de raad van 24 maart 2022. De 
commissie neemt het advies over van de Referendumcommissie inzake de vergoeding en de 
verordening wordt conform aangepast voor de behandeling voor de raadsvergadering. Er is 
een amendement aangekondigd door de SP en CU. De burgemeester zal als voorzitter van de 
raad in het presidium het maken van een draaiboek aan de orde stellen. De griffie zal dit in 

samenspraak met de organisatie gaan opstellen.(2021/679870) 

 •  Toezeggingen - Toezegging rooster van aftreden leden referendumcommissie 
Commissie Bestuur 10-3-2022: deze toezegging is opgevolgd 

(2020/1187504) 

 •  Toezeggingen - Toezegging verbeterde versie van Referendumverordening  
Commissie Bestuur 10-3-2022: deze toezegging is opgevolgd. 

 •  Toezeggingen - Toezeggiing burgemeester Wienen de kosten en uurtarieven na te gaan van 

het referendumverzoek van de fractie Trots Hlm (2020/898190) 

Commissie Bestuur 10-3-2022: deze toezegging is opgevolgd. 
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 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Inkoop elektriciteit via energiemarktplaats 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld (2022/76811) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging voortgangsnotitie Inkoop elektriciteit via energiemarktplaats 
Tijdens de behandeling van de nota Inkoop elektriciteit via energiemarktplaats zegt 
wethouder Botter toe over een half jaar een voortgangsnotitie aan de commissie te doen 
toekomen. (2022/484016) 

 

8.  Evaluatie demonstraties bij de Beahuis & Bloemenhovekliniek (periode september t/m 

december 2021) 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld (2022/100107) 

 

9.  Toezegging demonstratiebeleid bij Bloemenhovekliniek binnen 3 maanden te evalueren 
Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld, de toezegging kan worden afgedaan 

(2021/128286) 

 

10.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
Commissie Bestuur 10-3-2022: er waren 2 insprekers 

 

11.  Werkwijze afhandeling klachten en bezwaren 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan informatievoorziening website onderdeel klachten en 
bezwaren 
Tijdens de behandeling van het agendapunt over de werkwijze van de afhandeling van 
klachten en bezwaren zegt burgemeester Wienen toe na te gaan of de website op dit 
onderdeel aanpassing behoeft omdaarmee  de informatievoorziening voor inwoners te 
verbeteren. 

(2022/484049) 

 

12.  Beantwoording artikel 38 vragen van D66 inzake een genderneutrale besteding van 

financiële middelen 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld (2021/797214)  

12.1 (Her)benoeming commissarissen NV SRO 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld (2021/658407) 

 

13.  Management letter Deloitte 2021 Gemeente Haarlem 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld (2021/610776) 
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14.  Brief Rekenkamercommissie d.d. 24 januari 2022 stand van zaken RKC-aanbevelingen 2022 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

15.  Zienswijze routekaart Spaarnelanden 
Commissie Bestuur 10-3-2022: kan als hamerstuk naar de raad van 24 maart 2022. De 
commissiegriffier maakt aan de hand van de input van de fracties een concept zienswijze die 
a.s. maandag ter accordering wordt voorgelegd aan de fracties. De fracties hebben tot 

dinsdag 12 uur de gelegenheid om hierop te reageren. (2022/21216) 

 •  RKC aanbeveling - RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Statutenwijziging 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld, de RKC aanbeveling is hiermee 

afgedaan (2020/305399) 

 •  RKC aanbeveling - RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden -  Formele Governance 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld, de RKC aanbeveling is hiermee 

opgevolgd (2020/305366) 

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

Verbonden Partijen 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld, de RKC aanbeveling is hiermee 

afgedaan (2020/305501) 

 •  RKC aanbeveling - RKC Onderzoek Governance Spaarnelanden - Rolinvulling 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld, de RKC aanbeveling is hiermee 

afgedaan (2020/305530) 

15.1 Reactie college op behandeling zienswijze routekaart Spaarnelanden in commissie 

Bestuur 
Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld, de zienswijze gaat als hamerstuk 

naar de raad van 24 maart 2022 

15.2 Beantwoording art. 38 vragen van de VVD inzake Spaarnelanden 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld (2021/390690) 

15.3 Beantwoording Art 38 vragen (VVD) - partnerschappen Spaarnelanden 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld (2021/337074) 

15.4 Beantwoording Raadsvragen ex art 38 vragen PvdA, OPH en SP inzake Spaarnelanden 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld (2021/475279) 

 Overige punten ter bespreking  

 

16.  Beantwoording artikel 38 vragen Actiepartij inzake Bouwactiviteiten Transvaalbuurt 

Commissie Bestuur 10-3-2022: voldoende behandeld(2021/648320) 

 •  Toezeggingen - Toezegging verbetermogelijkheden zorgvuldigheid en eenduidigheid van 
bouwaanvragen 
Tijdens de behandeling van de beantwoording van de art. 38 vragen van de Actiepartij 
inzake Bouwactiviteiten Transvaalbuurt zegt wethouder Roduner toe, op verzoek van de 
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heer Trompetter van de AP, te kijken of er verbetermogelijkheden zijn qua de 
eenduidigheid van de omschrijvingen van bouwaanvragen. De uitgangspunten hierbij zijn 
dat deze zorgvuldig en  voor 1 uitleg vatbaar zijn, waardoor bijv duidelijk wordt hoeveel 
bouwlagen worden toegevoegd. (2022/489176) 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1 Vaststellen G40 begroting 2022 

Commissie Bestuur 10-3-2022: ter kennisgeving aangenomen(2022/86837) 

1.2 Gedeeltelijk opheffen geheimhouding notulen aandeelhoudersvergaderingen Spaarnelanden 

Commissie Bestuur 10-3-2022: ter kennisgeving aangenomen (2021/763164) 

1.3 Vaststellen 213a rapportage Social Return on Investment (SROI) 

Commissie Bestuur 10-3-2022: ter kennisgeving aangenomen (2021/674151) 

1.4 Verkenning Haarlem in de Wereld  
Commissie Bestuur 10-3-2022: op verzoek van de commissie agenderen voor een volgende 

vergadering (CDA)  (2022/86313) 

1.5 Subsidieregeling Groene Daken 

Commissie Bestuur 10-3-2022: ter kennisgeving aangenomen (2022/98350) 

1.6 Extra toelichting reserves 

Commissie Bestuur 10-3-2022: ter kennisgeving aangenomen (2022/45039) 

 •  Toezeggingen - Toezegging Toelichting instandhouding reserves 
Commissie Bestuur 10-3-2022: de nota Extra toelichting reserves is ter kennisgeving 
aangenomen (2021/681818) 

2. Afdoening toezeggingen en moties  

2.1 Toezegging nagaan maximaal aantal maal herkiesbaar 

Commissie Bestuur 10-3-2022: ter kennisgeving aangenomen (2021/33343) 

 

3. Brieven van het College van BenW  

3.1 Verplaatsing van portretten Gravenzaal Stadhuis 
Commissie Bestuur 10-3-2022: ter kennisgeving aangenomen 

 

 

3.2 Overdracht iZoof Car Sharing door Spaarnelanden 

Commissie Bestuur 10-3-2022: ter kennisgeving aangenomen  

 

 


