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Besluitenlijst

 Commissie bestuur
 Datum: donderdag 16 juni 2022
 Aantal bezoekers: 6
 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. 25 mei 2022  (alleen n.a.v.)

Ter advisering aan de raad

6. Behandeling jaarstukken (jaarrekening + Jaarverslag + Accountantsverslag)
Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2021
Cie Bestuur 16 juni 2022: mag door naar raad van 23 juni als bespreekpunt. Fracties CDA en
D66 geven aan besluitpunt 5 van raadsstuk 2022/518298 (onderverdeling aantal
medewerkers en kostentoerekening) niet is afgedaan. Betreft Duisenberg aanbeveling
2020/0609885.
CDA geeft tevens aan dat ook Duisenberg aanbeveling 2020/0609855 (sociaal jaarverslag)
niet is afgedaan.
Overige fracties stemmen in met conclusies Duisenberg rapporteurs en hebben geen
uitspraak gedaan over de aanbevelingen waarvan de rapporteurs hadden gevraagd daar wel
een uitspraak over te doen (zelf beoordelen). Dit betreft aanbevelingen 2021/0371821 en
2020/0609885 en 2021/0371861. Meerderheid fracties wil dat in de raadsvergadering gaan
aangeven.
(2022/518298)

 Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: onderverdeling aantallen medewerkers en
kostentoerekening
Breng duidelijker in beeld hoeveel mensen er aan het werk zijn voor de gemeente en tegen
welke kosten. Het gaat dan niet alleen om FTE's in dienst van de gemeente, maar ook FTE's
in dienst van overheids-NV's en (tijdelijke) inhuur.

Cie Bestuur 16/6/2022: CDA en D66 geven aan deze als niet afgedaan te beschouwen.
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Overige fracties hebben geen uitspraak gedaan en doen dat ik raadsvergadering 23 juni
2022.(2020/609885)

6.1 Vaststelling reactie college op het accountantsverslag 2021
Cie Bestuur 16/6//2022: voor kennisgeving aangenomen.
(2021/891263)

6.2 Opvolging Duisenberg light aanbevelingen t.b.v. behandeling jaarstukken 2021
Cie Bestuur 16 juni 2022: mag door naar raad van 23 juni als bespreekpunt. Fracties CDA en
D66 geven aan besluitpunt 5 van raadsstuk 2022/518298 (onderverdeling aantal
medewerkers en kostentoerekening) niet is afgedaan. Betreft Duisenberg aanbeveling
2020/0609885. CDA geeft tevens aan dat ook Duisenberg aanbeveling 2020/0609855 (sociaal
jaarverslag) niet is afgedaan. Overige fracties stemmen in met conclusies Duisenberg
rapporteurs en hebben geen uitspraak gedaan over de aanbevelingen waarvan de
rapporteurs hadden gevraagd daar wel een uitspraak over te doen (zelf beoordelen). Dit
betreft aanbevelingen 2021/0371821 en 2020/0609885 en 2021/0371861. Meerderheid
fracties wil dat in de raadsvergadering gaan aangeven.
(2022/776228)

6.2.1  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: verbeteren informatiewaarde
Vergroot als college in de aan de gemeenteraad aangeboden begroting en
jaarrekening de informatiewaarde door op lager detailniveau inzicht te geven in het
programma en de verantwoording van de gekoppelde doelen, prestaties en het
budget. Hierbij kan accordering plaatsvinden op programma niveau, maar wordt
inzicht gegeven op doelniveau. Neem hierbij kennis van de werkwijze van andere
gemeenten (Utrecht / Eindhoven).

Cie Bestuur 16/6/2022: fracties hebben hier geen uitspraak over gedaan. Doen dat in
raadsvergadering 23 juni 2022.
(2021/371861)

6.2.2  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: overzicht definities van beleidsbegrippen
· Maak voor de aankomende begroting en jaarverslag een overzicht van definities van

beleidsbegrippen.
· Stem van te voren deze definities voor het betreffende beleidsveld af met de

verantwoordelijke commissie

Cie Bestuur 16/6/2022: akkoord met voorstel van de rapporteurs (dus beschouw als
opgevolgd).
(2020/609606)
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6.2.3  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: toelichting bij overschrijdingen van
effectindicatoren
Geef een toelichting bij forse overschrijdingen van effectindicatoren: als het doel is de
apparaatskosten met 8% te verminderen, terwijl ze uiteindelijk met ruim 8% stijgen, dan
verdient dat een gedegen toelichting. Het gaat immers om een verschil van bijna €18M
op een jaarresultaat van €119 M.

Cie Bestuur 16/6/2022: akkoord met voorstel rapporteurs (dus beschouw als opgevolgd).
(2020/609845)

6.2.4.  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: digitalisering primaire werkprocessen in fysieke
en sociale domein opnemen in ICT strategie
Stel een ICT-strategie op die meer tempo maakt met digitalisering van primaire
werkprocessen in het fysieke en sociale domein.

Cie Bestuur 16/6/2022: akkoord met voorstel rapporteurs (dus beschouw als niet
opgevolgd).
(2020/609756)

6.2.5  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: sociaal jaarverslag
Goed personeel is vitaal voor de gemeente Haarlem. Maak een sociaal jaarverslag met
betrekking tot het werkapparaat en alle thema's die daar spelen.

Cie Bestuur 16/6/2022: CDA beschouwt deze aanbeveling, als niet afgedaan. Overige
fracties deden in commissie hierover geen uitspraak en doen dat ik raadsvergadering 23
juni 2022.
(2020/609855)

6.2.6  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: onderverdeling aantallen medewerkers en
kostentoerekening
Breng duidelijker in beeld hoeveel mensen er aan het werk zijn voor de gemeente en
tegen welke kosten. Het gaat dan niet alleen om FTE's in dienst van de gemeente, maar
ook FTE's in dienst van overheids-NV's en (tijdelijke) inhuur.

Cie Bestuur 16/6/2022: CDA en D66 geven aan deze als niet afgedaan te beschouwen.
Overige fracties hebben geen uitspraak gedaan en doen dat ik raadsvergadering 23 juni
2022.
(2020/609885)
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6.2.7  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: toekomstbestendigheid ambtelijke fusie
Zandvoort
Beoordeel de toekomstbestendigheid van de ambtelijke fusie met Zandvoort - creëer
meer transparantie rond werkelijke kosten beleidsagenda Zandvoort en overige
kostendrijvers.

Cie Bestuur 16/6/2022: commissie kan zich vinden in advies rapporteurs (dus beschouw
als opgevolgd)
(2020/609716)

6.2.8  Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: onderbouwing doelstelling en prestaties
onderwijs
Formuleer in de begroting en het jaarverslag, kort en krachtig een onderbouwde
doelstelling voor het onderdeel onderwijs bij beleidsveld 1.1 en geef daarbij aan wat de
prestaties zijn die daaruit volgen en wat dit mag kosten
Cie Bestuur 16/6/2022: commissie heeft zich hier niet over uitgesproken. Fracties doen
dat in raadsvergadering 23 juni 2022
(2021/371821)

6.2.9 Collegereactie Afdoening Duisenberg light aanbevelingen jaarstukken 2018, 2019,
2020
Cie Bestuur 16/6/2022: betrokken bij de behandeling van de jaarstukken maar niet
inhoudelijk besproken en raad gaat hier ook geen besluit over nemen.
(2021/572119)

7 Zienswijzen raad op begroting 2023 Cocensus (onder voorbehoud van levering uit BenW van
7 juni) /Begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027 gemeenschappelijke regeling
Cocensus
Cie Bestuur 16/6/2022: mag door naar raad van 23 juni als hamerstuk met stemverklaring
(2022/810581)

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

9 Reactie op concept meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2021-2024
Cie Bestuur 16/6/2022: mag door naar de raad als hamerstuk met stemverklaring.
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Er komt een aangepaste zienswijze om de om-niet inzet zichtbaar te maken.

Het college staat positief tegenover deze zienswijze.

Zienwijze is:   En als zienswijze mee te geven de MRA te verzoeken om transparant te
rapporteren over de “om-niet” inzet door deelnemers aan de MRA. Dit om inzicht en grip te
kunnen houden op de omvang van MRA activiteiten, de evenredige inbreng van de
deelnemers en in algemene zin de democratische legitimiteit van de MRA te vergroten.
(2022/689287)

Overige punten ter bespreking

10 Rapportage Haarlem in de wereld
Cie Bestuur 16/6/2022: voldoende besproken.
(2022/689656)

10.1 Verkenning Haarlem in de Wereld (betrokken bij Rapportage Haarlem in de wereld)
Cie Bestuur 16/6/2022: voldoende besproken.
(2022/86313)

11 Aanpak overlast Reinaldapark
Cie Bestuur 16/6/2022: voldoende besproken, motie is afgedaan
(2022/537500)
 Moties - Motie 21.1 Veiligheid kent geen tijd - Domus+

12 (Regionale) Corona Impact Monitor, maart 2022
Cie Bestuur 16/6/2022: voldoende besproken.

13 Informatienota informatiebeveiliging juni 2022 (Besloten)
Cie Bestuur 16/6/2022: voldoende besproken.
(2022/645996)

13.1 ENSIA verantwoording Haarlem 2021 (Besloten)
Cie Bestuur 16/6/2022: voldoende besproken. Betrokken bij Informatienota
informatiebeveiliging juni 2022 (2022/645996).
(2022/380516)

14 Sluiting
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Ter kennisname meegezonden stukken

I Actieve informatieplicht

1.1 Subsidieregeling Ondersteuning herstel evenementen 2022
Cie Bestuur 16/6/2022: voor kennisgeving aangenomen.
(2022/749451)

1.2 Jaarstukken 2021 gemeenschappelijke regeling Cocensus
Cie Bestuur 16/6/2022: voor kennisgeving aangenomen.
(2022/741308)

1.3 Jaarverslag klachten 2021
Cie Bestuur 16/6/2022: Geagendeerd op verzoek van het CDA.  Doel van de bespreking:
aantal klachten is verdubbeld, dat zegt mogelijk iets over de kwaliteit van de dienstverlening
(2022/468147)

1.4 Inrichting regionaal bestuurlijk toezicht prostitutie
Cie Bestuur 16/6/2022: Geagendeerd op verzoek van het CDA.  Doel van de bespreking:
ingaan op de controle op de ongegunde prostitutie
(2022/571059)

II Afdoening toezeggingen en moties

2.1 Motie 12.1 HaarleMRA
Cie Bestuur 16/6/2022: afdoening motie voor kennisgeving aangenomen. Motie is afgedaan.

Draagt het college van benw op zich in te spannen voor directe bestuurlijk
vertegenwoordiging in het Platform Mobiliteit van de MRA
(2018/261760)

III Brieven van het College van BenW

3.1 Stand van zaken oplevering nieuwe website Haarlem.nl
Cie Bestuur 16/6/2022: voor kennisgeving aangenomen.


