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Besluitenlijst 

 

 Commissie Bestuur 

 Datum: donderdag 9 maart 2023 

 Aantal bezoekers: 4 

 Aantal sprekers: 2 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter herinnert 

de commissieleden aan het werkbezoek aan de gemeente Utrecht over wijkplatforms 

op vrijdag 17 maart as. van 11 t/m 14 uur. 

Berichten van verhindering m.k.: dhr Smit van OPHaarlem en dhr. Kuin van de SP. 

 

 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

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

Op voorstel van de commissievoorzitter wordt besloten dat er op donderdag 23 maart 

as. geen commissievergadering Bestuur is. 

Voor de aprilcyclus kunnen mogelijk de volgende stukken besproken worden: 

- Islamitische begraafplaatsen met eeuwigdurend grafrecht (agenderingsverzoek D66): 

indien informatie vanuit de Provincie aangeleverd is; 

- Principebesluit Stuurgroep Pilot Burgerberaad (ter advisering vanuit de Stuurgroep). 

 

 

5.  Transcript commissie d.d. 16 februari 2023 (alleen naar aanleiding van) 

Er zijn geen opmerkingen op het transcript. 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Het herbenoemen van leden van de commissie voor bezwaarschriften. 

Cievergadering Bestuur 9 maart 2023: als hamerpunt naar de raadsvergadering. 

(2023/215649) 
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 •  Toezegging: de burgemeester zal  bezien of het mogelijk is om in het najaar met een 

wijzigingsvoorstel te komen waarbij in de verordening op de commissie bezwaarschriften 

een maximale zittingsduur voor de leden wordt opgenomen. (2023/222349) 

 

7.  Overige punten ter bespreking 

 

 

8.  Lokaal medialandschap Haarlem 

Cievergadering Bestuur 9 maart 2023: Voldoende besproken. De PvdA overweegt om 

bij de Kadernota 2024 met een voorstel te komen om het medialandschap (in financiële 

zin) te ondersteunen. (2022/1680986) 

 

9.  Overige punten ter bespreking 

 

 

10.  Beantwoording artikel 32 vragen Kerstmarkt 2022  
Cie Bestuur 9 maart 2023, Jos Wienen: We gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 

om de dekkingsgraad van de kosten cq. bijdrage van de deelnemers te vergroten binnen de in 

de branche gebruikelijke tarieven. 

(2022/1780987) 

 

 •  Ingekomen raadsvragen - Artikel 32 vragen AP D66 CU Kerstmarkt 2022 

(2022/1751680) 

 

11.  Pauze 

 

12.  Overige punten ter bespreking 

 

 

13.  Reactie college inzake wensen en bedenkingen raad over statuten en routekaart 

Spaarnelanden  

Cievergadering Bestuur 9 maart 2023: wethouder Roduner zal de vragen bij dit 

onderwerp doorgeven aan wethouder Berkhout. Het gaat om: 

- mogen inzien van de DDO's Spaarnelanden; 

- kaphout naar biomassa?; 

- mogelijk delen van inhoud memo besprekingen met Platform Groen. 

 

(2023/46813) 
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14.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

Er zijn geen insprekers. 

 

 

15.  Sluiting 

Dhr. Vd Doel deelt mee dat hij stopt als commissielid. Hij bedankt iedereen voor de 

samenwerking. De nestor mevr. Van Zetten bedankt hem namens de raad ook voor zijn 

inzet als commissielid. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

  

 

 


