
Openstaande actielijst t.b.v. de vergadering van de commissie Betuur van 1 februari 2007

Klik hier 

voor meer 

informatie

V
O
LG

N
R

TR
E
FW

O
O
R
D

O
M

SC
H
R
IJ

VIN
G

S
O
O
R
T

W
A
A
R

TO
EZEG

G
IN

G
 

B
E
STEM

D
 V

O
O
R

PR
O
G
R
A
M

M
A
N
R

PO
R
TEFEU

IL
E-

H
O
U
D
E
R

D
A
TU

M
 

TO
E
ZE

G
G
IN

G

S
TA

N
D
 V

A
N
 

ZA
K
E
N

D
A
TU

M
 

A
FD

O
E
N
IN

G

S
TA

TU
S

14 Precario Precario op ondergrondse 

infrastructuur: de uitkomst 

van de discussie in de 

Tweede Kamer rond 

precario op de 

ondergrondse 

infrastructuur wordt 

medegedeeld aan de 

Raad tijdens het 

aanbieden van de 

begrotingsstukken of 

eerder als de info. dan al 

beschikbaar is.

toezegging Bestuur Bestuur 11.6 Divendal 9-9-2005 Per 3 februari 2006: geen 

nieuwe informatie uit Den 

Haag (begroting of 

eerder)

- Actief

16 Cameratoezicht Cameratoezicht: 

toegezegd wordt dat met 

ingang van 24 maart a.s. 

de camera 

Zwemmerslaan zal 

worden uitgezet in 

afwachting van een 

beleidskader m.b.t. 

cameratoezicht.

toezegging Raad Bestuur 2.2 Schneiders 11-11-2005 Nota die een beleids- en 

afwegingskader biedt voor 

de toepassing van 

toezichtcamera’s bij 

objecten die gemeentelijk 

eigendom zijn wordt 

voorbereid. Aan de hand 

van o.a. een checklist kan 

de keuze voor of tegen 

cameratoezicht worden 

gemaakt. 

Geïnventariseerd wordt op 

welke plekken en met 

welk doel de gemeente 

momenteel met particulier 

cameratoezicht werkt. De 

beleidsnota zal in 2007 

worden behandeld. 

- Actief
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17 DigiD code Digitaal waarmerken: de 

100.000+ gemeenten 

komen met een voorstel 

over het digitaal 

waarmerken. In april zal 

dit in de cie. ABZ aan de 

orde komen.

toezegging Raad Bestuur 11.1 Van Velzen 11-11-2005 Het gaat hier om de 

invoering van de DigiD 

code voor het digitaal 

waarmerken van 

documenten door burgers. 

Momenteel wordt gewerkt 

aan een protocol op basis 

van het model van de 

100.000+ gemeenten. Dat 

protocol zal in het najaar 

van 2006 gereed zijn en 

behandeld kunnen worden 

in de cie. Bestuur. De 

implementatie zal 

synchroon lopen met de 

implementatie van het 

nieuwe digitale systeem 

WFM/DMS (r.b 137/2006 

d.d. 20 juli 2006).

- Actief

18 Personeelskoste

n

Afschrijving 

personeelskosten op 

projecten: presenteren 

plan van aanpak met 

financiële gevolgen 

voorstel en hoe gevolgen 

opgevangen kunnen 

worden.

motie Raad Bestuur 11.1 Van Velzen 11-11-2005 Over dit onderwerp volgt 

een separate nota. Het 

staat in het college 

akkoord najaar 2006

- Actief

19 Handhaving Bij 

handhavingsprogramma’s 

wordt zoveel mogelijk 

prioriteit gelegd bij 

maatregelen die van 

invloed zijn op beheer en 

onderhoud van openbare 

ruimte (ook in 

groengebieden als 

Verenigde Polders en 

WTG)

motie Raad Bestuur 2.2 Divendal 30-11-2005 Handhaving in de 

openbare ruimte is één 

van de prioriteiten in het 

jaarlijks door het college  

vastgestelde 

handhavingsprogramma. 

Voor 2006 gaat de 

aandacht met name uit 

naar hondenpoep, 

wildplak en graffiti, foutief 

geparkeerde fietsen en 

het verkeerd aanbieden 

van afval bij 

inzamellocaties.

- Actief

22 Klachtencommis

sie

De wethouder gaat na of 

de klachtencommissie 

een rol kan krijgen tijdens 

het proces van inspraak.

toezegging Bestuur Bestuur 1.3 Schneiders 1-6-2006 - - Actief
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23 Dienstverlening Een themabijeenkomst te 

organiseren over de 

juridische kwaliteit van 

dienstverlening van de 

gemeente 

toezegging Bestuur Bestuur 11.2 Presidium, 

griffie

1-6-2006 - - Actief

24 Inspraak en 

participatie

De burgemeester zal als 

portefeuillehouder zijn 

ervaring op het gebied 

van omgaan met klachten 

van burgers, inspraak en 

participatie vanuit 

Heemskerk inbrengen in 

de commissie 

toezegging Bestuur Bestuur 1.3 Schneiders 1-6-2006 - - Actief

28 Jaarrekening Dhr. van Velzen zou het 

liefst alles wat zinnig is uit 

de rapportages van de 

accountant en de RKC 

overnemen, maar dit moet 

wel plaatsvinden binnen 

de bestaande capaciteit 

en moet de in gang 

gezette centralisatie niet 

doorkruisen. Hij 

rapporteert de cie. 

Bestuur wanneer ze de 

aanbevelingen van de 

accountant en de RKC 

n.a.v. de jaarrekening 

2005 niet zullen uitvoeren. 

Hij komt dan ook vertellen 

waarom. Hierover zal dan 

een discussie worden 

gevoerd in de cie. 

toezegging Bestuur Bestuur 11.5 Van Velzen 29-6-2006 - Actief

29 GFS/One World Dhr. van Velzen komt in 

het najaar met een notitie 

over het gebruik van 

GSF/One world en op de 

mogelijkheden om de 

jaarrekening te 

versnellen.

toezegging Bestuur Bestuur 11.1 Van Velzen 29-6-2006 - - Actief
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31 Digitalisering Wethouder Van Velzen 

zal t.a.v. het project 

"Digitalisering van 

informatiestromen bedrijfs-

processen" een A4tje 

aanleveren met de 

meetbare resultaten die 

gehaald moeten worden.

toezegging Bestuur Bestuur 11.1 Van Velzen 13-7-2006 - - Actief

32 Brandweer Het overgaan van de 

brandweer 

Haarlemmermeer naar de 

brandweer Kennemerland 

wordt na de zomer 

geagendeerd.

toezegging Bestuur Bestuur 2.3 Schneiders 13-7-2006 - - Actief

33 Gemeenschapp

elijke regeling

Nagekeken wordt of  de 

versie over de 

gemeenschappelijke 

regeling die nu 

opgenomen is in het BIS 

de laatste versie is. Het 

gaat dan specifiek over 

aanleverdata die er nu 

verkeerd op staan. 

toezegging Bestuur Bestuur 1.2 Van Velzen 15-6-2006 - - Actief

34 Woonschepen De burgemeester gaat na 

of het mogelijk is om bijv. 

via de 

woonschepenverordening 

eisen te stellen aan de 

bewoonbaarheid van 

woonboten.

toezegging Raad Bestuur 10.6 Schneiders 8-6-2006 De aanpassing van de 

woonschepenverordening 

is in voorbereiding.

- Actief

37 Handhaving Handhaving: het college 

onderzoekt momenteel of 

en hoe het mogelijk is de 

vergunning-verlening, 

toezicht- en 

handhavingstaken zo te 

organiseren dat op de 

meest efficiënte wijze aan 

de kwaliteitseisen wordt 

voldaan en de veiligheid 

wordt gewaarborgd.

toezegging Raad Bestuur 2.2 Schneiders 7-7-2006 In de nieuwe organisatie 

zal naar alle 

waarschijnlijkheid een 

afdeling Veiligheid, 

Vergunning en 

Handhaving worden 

gevormd. In het opzetten 

van de nieuwe afdeling zal 

dit vorm krijgen. 

- Actief
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40 Handhaving Personeelsplan afdeling 

Veiligheid, Handhaving en 

toezicht zal, indien nodig, 

worden besproken in de 

commissie. Eerst zal dhr. 

Catsman hierover met 

betrokken ambtenaren 

praten.

toezegging Bestuur Bestuur 2.2 Schneiders 13-7-2006 - - Actief

42 Artikel 38 

vragen

De burgemeester zegt toe 

de toezeggingen uit de 

beantwoording van artikel 

38 RvO-vragen bij te laten 

houden door de 

Concernstaf

toezegging Bestuur Bestuur 11.1 Schneiders 13-7-2006 - - Actief

44 Zimbabwe Er zal nog een voorstel 

komen over de activiteiten 

in Zimbabwe. Dit voorstel 

zal in de commissie 

worden behandeld.

toezegging Bestuur Bestuur 1.4 Schneiders 14-7-2006 - - Actief

313 Begroting Wethouder zegt toe nog 

voor 

begrotingsbehandeling de 

nieuwe en oude 

risicoparagraaf naast 

elkaar zal leggen en 

nagaan of er risico's uit de 

lijst verdwenen zijn zonder 

dat daar een nadere 

toelichting op gegeven is.

toezegging Bestuur Bestuur 11.1 Van Velzen 2-11-2006 n.v.t. - Actief

314 Begroting Wethouder van der Molen 

zal op een A4tje uitleggen 

hoe het zit met de lichtere 

caseload per ambtenaar 

en de te verwachten 

effecten hiervan.

toezegging Bestuur Bestuur 7.1 VdMolen 2-11-2006 n.v.t. - Actief

331 Schoterbrug Als de uitspraak binnen is 

van de Raad van State 

m.b.t. de Schoterbrug zal 

dit onderwerp worden 

geagendeerd in de 

commissie Bestuur.

toezegging Bestuur Bestuur 11.2 Van Velzen 2-11-2006 - - Actief
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357 Identiteitsbewijz

en

De burgemeester zegt toe 

na te zullen gaan waar het 

extra geld voor betaald 

moet worden bij het 

ophalen van een nieuw 

rijbewijs of paspoort als 

oude is gestolen

Toezegging Bestuur Bestuur 1.5 Schneiders 16-11-2006 - - Actief

358 Stadskantoor Wethouder zegt toe een 

avond te organiseren om 

informatie te verstrekken 

over de plannen voor de 

nieuwe locaties van het 

stadskantoor. Getracht 

wordt dit onder te brengen 

in de informatiemarkt.

Toezegging Bestuur Bestuur 11.4 Van Velzen 16-11-2006 - - Actief

394 Overlastdonatie Lik-op-stuk boete: college 

wordt verzocht om in 

navolging van Amsterdam 

en Nijmegen te 

onderzoeken of 

mogelijkheid bestaat om 

te starten met proef met 

systeem van 

overlastdonatie in 

winkelcentrum 

Marsmanplein.

motie Raad Bestuur 2.1 Schneiders 9-11-2006 - - Actief

395 Vrouwendag Vrouwendag: college 

wordt verzocht om 

nulmeting te verrichten 

naar stand van zaken, 

ambitie van 

diversiteitbeleid naar 

uitvoering te brengen, 

reserveren middelen voor 

specifieke verbeteracties, 

een plan aan Raad 

voorleggen bij 

voorjaarsnota 2007, 

jaarlijks een 

vrouwendagthema te 

organiseren.

motie Raad Bestuur 4.4 VdMolen 9-11-2006 - - Actief
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405 Drugsvrij 

schoolplein

Drugsvrij Schoolplein: 

college wordt verzocht om 

in overleg te treden met 

politie en samen een plan 

te ontwikkelen om dealen 

van drugs in (directe) 

omgeving van scholen en 

jongerencentra snel en 

effectief aan te pakken, 

voor dit plan € 50.000,- te 

reserveren in begroting 

2007 en post te dekken 

uit nieuw beleid, de raad 

hierover driemaandelijks 

berichten over voortgang 

planvorming en 

uitvoering.

motie raad Bestuur 2.2 Schneiders 9-11-2006 - - Actief

406 Herriestoppers Herriestoppers: college 

wordt verzocht om in 

overleg te treden met 

politie en plan te 

ontwikkelen om overlast 

en/of gevaarzetting door 

luidruchtige brom- of 

snorfietsen met stevige 

hand aan te pakken, voor 

totstandkoming en 

uitvoering van dit plan € 

80.000,- te reserveren in 

begroting 2007 en dit te 

dekken uit nieuw beleid 

en raad driemaandelijks 

te berichten over 

voortgang planvorming en 

uitvoering.

motie raad Bestuur 2.2 Schneiders 9-11-2006 - - Actief

408 Diversiteits-

beleid

Toezegging bij verworpen 

motie. Medio 2007 zal 

gerapporteerd worden 

over de voortzetting van 

het diversiteitsbeleid voor 

na de transitieperiode.

Toezegging raad Bestuur 11.1 Van Velzen 9-11-2006 - - Actief
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413 Kwaliteits-

handvest

Toezegging bij 

ingetrokken motie. In 

2007 wordt een 

kwaliteitshandvest voor 

klanten ontwikkeld t.a.v. 

de gemeentelijke 

dienstverlening. Bij de 

ontwikkeling worden de 

gevolgen van opname 

van "lex silencio" nader 

onderzocht en indien 

mogelijk opgenomen. Het 

kwaliteitshandvest en de 

gevolgen van invoering 

van dit handvest worden 

ter besluitvorming in 2007 

aan de Raad voorgelegd.

Toezegging raad Bestuur 1.5 Van Velzen 9-11-2006 - - Actief

415 Naturalisatie Elke dag naturalisatiedag: 

college wordt opgedragen 

alle dagen uit te roepen 

tot naturalisatiedag, zodat 

“nieuwe Nederlanders”, 

elke dag, feestelijk, hun 

papieren in ontvangst 

kunnen nemen en 

zodoende niet nog langer 

hoeven te wachten op het 

afronden van de 

procedure. De commissie 

Bestuur wordt hierover 

gerapporteerd. 

motie raad Bestuur 1.1 Schneiders 9-11-2006 - - Actief
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418 Informatiepositie 

gemeente

Boeven Buiten Blijven: 

college wordt verzocht op 

zeer korte termijn alle 

stappen te nemen die 

nodig zijn om de 

informatiepositie van 

gemeente en overige 

onderdelen van openbaar 

bestuur te optimaliseren 

en het 

uitvoeringsapparaat op 

“stand by”  te zetten, 

zonodig voorstellen aan 

raad te doen indien blijkt 

dat hiervoor aanvullende 

middelen benodigd zijn en 

de raad driemaandelijks 

te doen berichten over 

voortgang van 

planvorming en uitvoering 

hieromtrent.

motie raad Bestuur 1.3 Schneiders 9-11-2006 - - Actief

419 Coalitieakkoord Invulling coalitieakkoord: 

college wordt verzocht in 

Kadernota 2007 een 

overzicht op te nemen 

van de voornemens uit 

het coalitieakkoord en de 

vertaling daarvan in 

begroting 2008.

motie raad Bestuur 1.1 Van Velzen 9-11-2006 - - Actief

421 Prostitutiebeleid Prostitutiebeleid: 

voorgesteld wordt om 

vanuit de UPC-middelen € 

30.000,- te reserveren 

om, indien nodig, een 

vertrouwenspersoon/-

instantie in te schakelen 

om te bevorderen dat 

prostituees die uit het 

werk willen stappen te 

helpen bij deze overstap.

motie raad Bestuur 2.2 Schneiders 9-11-2006 - - Actief

422 Havengelden Wethouder van Velzen 

geeft schriftelijk antwoord 

op de vraag waarom de 

havengelden niet 

verhoogd zijn terwijl dit 

wel in het 

verzamelamendement 

stond van de begroting 

2005.  

Toezegging Bestuur Bestuur 11.5 Van Velzen 30-11-2006 - Actief
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442 Brandweerzorg Burgemeester zegt toe 

het punt m.b.t. de extra 

Brandweerdependance te 

zullen oppakken. Hij zal 

hier in een 

commissievergadering 

van Bestuur op terug 

komen. Hij zal dan tevens 

ook de dekking hiervoor 

aan de orde laten komen.

Toezegging Raad Bestuur 2.3 Schneiders 21-12-2006 - - Actief

444 Belastingen Wethouder zegt toe in de 

commissie te zullen 

terugkomen op de 

hondenbelasting. Ook 

wordt een overzicht 

besproken van de 

tarievenopbouw inzake de 

afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten.

Toezegging Raad Bestuur 11.6 Van Velzen 21-12-2006 - - Actief

448 Handhaving Als hulp gevraagd wordt 

van de politie m.b.t. 

uitzetting asielzoekers zal 

er in individuele gevallen 

bekeken worden of hulp 

van politie inderdaad 

nodig of wenselijk is. Over 

de beslissing wordt 

achteraf in commissie 

Bestuur verantwoording 

afgelegd.

Toezegging raad Bestuur 2.2 Schneiders 7-12-2006 - - Actief
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