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11 Frictiekosten Wethouder zegt toe dat 

hij de stand en het 

verloop van de stelpost 

“niet tijdig gerealiseerde 

bezuinigingen”, waar de 

MZK-kosten uit worden 

betaald, zal toesturen aan 

de commissie-leden. De 

frictiekosten in het 

algemeen, zowel de 

verzelfstan-digingen als 

de organisatie-

aanpassing, binnen de 

taakvelden moeten 

worden gecompenseerd.

toezegging Bestuur Bestuur 11.5 Van Velzen 20-7-2006 E.e.a. wordt meegenomen 

in de Beraps. Voorgesteld 

wordt om deze actie af te 

doen.

- Akkoord 

afdoen?

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
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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 De beleidsnota is 

besproken in de 

raadscommissie en is 

door het college 

teruggenomen omdat er 

tijdens de behandeling 

nog onduidelijkheden 

waren. Nota wordt samen 

met discussienotitie over  

nut en de noodzaak van 

cameratoezicht in de 

openbare ruimte opnieuw 

aangeboden. SvZ april 

2007:Behandeling in cie 

Bestuur: 2e kwartaal 

2007. SvZ augustus 2007: 

Stuk is op 30-8-2007 in de 

commissie aan de orde 

geweest (2007/129772)

- Akkoord 

afdoen?

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). SvZ 

april 2007: onveranderd

- Actief
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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 In het staat in het 

collegeakkoord gepland 

najaar 2006. SvZ april 

2007: Over dit onderwerp 

volgt in de eerste helft van 

2007 een separate 

nota.SvZ augustus 2007: 

Onderwerp wordt 

opgenomen in de 

jaarplanning.

- Akkoord 

afdoen?

20 Bouwnijverheid Uitvoering Collectieve 

Regeling Bouwnijverheid: 

het college wordt 

gevraagd om het 

royements-besluit te 

herzien. Dit verzoek wordt 

besproken in het college. 

Commissie wordt 

geïnformeerd over het 

resultaat.

toezegging Bestuur Bestuur 1.2 Nieuwenburg 20-4-2006 Na bespreking in college 

komt er een schriftelijk 

antwoord.

- 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 SvZ: Zie brief 

2007/129367

- Akkoord 

afdoen?

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
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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 SvZ september 2007: de 

jaarrekening wordt 

inmiddels tijdig 

aangeleverd. Actie kan 

worden afgedaan.

- Akkoord 

afdoen?

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 De commissie wordt 

regelmatig geïnformeerd. 

SvZ september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning.

- Akkoord 

afdoen?

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 SvZ september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning. 

- Akkoord 

afdoen?

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. SVZ 

april 2007: onveranderd. 

SvZ september 2007 stuk 

wordt overgedragen aan 

commissie Ontwikkeling of 

Beheer.

- Akkoord 

afdoen?

42 Artikel 38 

vragen

De burgemeester zegt toe 

de 

beantwoordingstermijnen 

en 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 Er  heeft een interpellatie 

plaatsgevonden in de 

Raad van 6 september jl. 

Onderwerp is hiermee 

afgehandeld.

6-9-2007 Akkoord 

afdoen?
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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

310 Prostitutiebeleid De burgemeester gaat in 

gesprek met het 

politieteam prostitutie over 

de arbeidsinspectie.

toezegging Bestuur Bestuur 2.1 Schneiders 2-11-2006 Zie ook actiepunt 421 - Akkoord 

afdoen?

311 Prostitutiebeleid Er wordt informatie 

gestuurd naar de 

prostituees als naar de 

eigenaren van de locatie 

dat een raam ook door 

meerdere vrouwen  

gehuurd mag worden. Dit 

heeft als gevolg dan een 

vrouw een raam ook voor 

bijv. twee dagen kan 

huren.

toezegging Bestuur Bestuur 2.2 Schneiders 2-11-2006 Zie ook actiepunt 421 - Akkoord 

afdoen?

312 Prostitutiebeleid De commissie krijgt de 

landelijke evaluatie over 

de effecten van het 

legaliseren van de 

prostitutie toegezonden 

zodra deze beschikbaar 

is. O.b.v. deze evaluatie 

vindt er een discussie 

plaats over het al of niet 

aanpassen van de criteria 

die nu gelden voor 

vestiging van 

prostitutiebedrijven.

toezegging Bestuur Bestuur 2.2 Schneiders 2-11-2006 Zie ook actiepunt 421.SvZ 

september 2007: 

Onderwerp wordt 

overgeheveld naar de 

jaarplanning.

- Akkoord 

afdoen?

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 SvZ september 2007: Is 

aan de orde geweest 

tijdens de 

begrotingsbehandeling. 

- Akkoord 

afdoen?
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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 Van der Molen 2-11-2006 SvZ september 2007: Is 

aan de orde geweest 

tijdens de 

begrotingsbehandeling. 

- Akkoord 

afdoen?

331 Schoterburcht Als de uitspraak binnen is 

van de Raad van State 

m.b.t. de Schoterburcht 

zal dit onderwerp worden 

geagendeerd in de 

commissie Bestuur.

toezegging Bestuur Bestuur 11.2 Van Velzen 2-11-2006 - - 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 Deze motie wordt actief 

meegenomen in het reeds 

lopende project Samen 

Veilig Ondernemen 

Binnenstad in plaats van 

het Marsmanplein. In de 

Binnenstad hebben 

winkeliers vaker te maken 

met winkeldiefstal, 

bovendien stimuleert dit 

project de 

aangiftebereidheid door 

ondernemers. SvZ april 

2007: De cie Bestuur 

wordt 2e kwartaal 2007 

hierover geïnformeerd. 

SvZ juni 2007: 

beantwoord met memo 

van burgemeester 

Schneiders 

(2007/153660)

- Akkoord 

afdoen?
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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 Momenteel wordt de 

laatste hand gelegd aan 

een plan van aanpak. 

Voorgesteld wordt om de 

reikwijdte van de motie op 

te rekken tot het gebruik 

van drugs in en rond 

scholen omdat die 

problematiek groter lijkt te 

zijn dan de handel. In 

maart 2007 wordt de 

commissie geïnformeerd 

over de voortgang. SVZ 

april 2007: brief m.b.t. 

s.v.z. naar commissie 

Bestuur van 19 april 2007 

SvZ berap I 2007: De 

commissie Bestuur wordt 

2e kwartaal 

2007geïnformeerd over 

de voortgang.

- Akkoord 

afdoen?

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 De afdeling Verkeer en 

Vervoer maakt samen met 

de politie een plan van 

aanpak ten aanzien van 

de overlast en het gevaar 

door luidruchtige 

brommers. In dit plan van 

aanpak wordt de omvang 

en de aard van de 

problematiek omschreven 

alsmede een mogelijke 

aanpak. In het voorjaar 

2007 wordt de commissie 

Bestuur nader 

geïnformeerd. SvZ april 

2007: ongewijzigd

- 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 SvZ april 2007: Medio 

2007 zal gerapporteerd 

worden over de 

voortzetting van het 

diversiteitsbeleid voor na 

de transitieperiode

- 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 Het kwaliteitshandvest en 

de gevolgen van invoering 

van dit handvest worden 

ter besluitvorming in 2007 

aan de Raad voorgelegd. 

SvZ april 2007: 

ongewijzigd SvZ 

september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning.

- Akkoord 

afdoen?

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 Het college komt met een 

nader voorstel over de 

naturalisatiedag. SVZ 

april 2007: ongewijzigd

- akkoord 

afdoen?
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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 In de kadernota en de 

begroting zal een 

overzicht worden 

opgenomen. SvZ april 

2007: De acties uit het 

coalitieakkoord 2006-2010 

zijn als actie opgenomen 

in de (programma's en 

domeinen) van de 

Programmabegroting 

2007-2011. In de 

Kadernota 2007 zal een 

schets gegeven worden 

van de uitvoering van de 

prioriteiten uit het 

Coalitieakkoord.

- akkoord 

afdoen?

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 De motie is ingetrokken 

op voorwaarde dat de 

resultaten van het 

landelijke onderzoek dat is 

gedaan naar de sociaal 

maatschappelijke 

omstandigheden van 

prostituees, worden 

teruggekoppeld aan de 

commissie Bestuur. SvZ 

april 2007: Dit vindt 

plaats zodra genoemd 

onderzoek openbaar is. 

SvZ september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning.

- Akkoord 

afdoen?
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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 SvZ april 2007: De 

toezegging wordt 

betrokken bij de 

naderende 

regionalisering. Bureau 

Van Dijke stelt in opdracht 

van Brandweer Haarlem 

een regionaal 

dekkingsplan op. Op basis 

van de 

onderzoeksuitkomsten 

wordt bepaald of een 

extra 

brandweerdependance 

nodig is en welke locatie 

daarvoor geschikt is. Het 

onderwerp wordt in de 

loop van 2007 met de 

Commissie Bestuur 

besproken in het kader 

van de regionalisering. 

SvZ september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning.

- Akkoord 

afdoen?

443 Handhaving Burgemeester zegt toe 

over een half jaar in de 

Raad te zullen 

terugkomen met de 

prioriteiten op grond van 

de handhaving. De Raad 

bepaalt uiteindelijk waar 

de prioriteiten op het 

gebied van handhaving 

komen te liggen.

Toezegging Raad Bestuur 2.1 Schneiders 21-12-2006 SvZ april 2007: In het 

derde kwartaal 2007 zendt 

het college een 

rapportage over de 

voortgang van de 

prioriteiten uit het 

handhavingsprogramma 

2007 ter bespreking naar 

de commissie Bestuur. 

SvZ september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning.

- Akkoord 

afdoen?
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482 Stadskantoor: 

harde planning

Binnen enkele maanden 

is een harde planning van 

de huisvestingsplannen 

beschikbaar.

Toezegging raad Bestuur 11.4 Van Velzen 8-2-2007 SvZ april 2007: Aan de 

planning wordt nu in 

overleg met de 

ontwikkelaars gewerkt. De 

planning wordt bij het 

definitief ontwerp 

vastgesteld en aan de cie 

Bestuur ter kennisname 

beschikbaar gesteld. SvZ 

september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning.

- Akkoord 

afdoen?

483 Lift Prinsenhof Binnenkort zal informatie 

worden verstrekt over het 

toegankelijk maken voor 

gehandicapten van de 

eerste etage van het 

stadhuis

Toezegging raad Bestuur 11.4 Van Velzen 8-2-2007 SvZ april 2007: Mede 

gelet op het monumentale 

karakter van het stadhuis 

kost het verzamelen van 

de informatie meer tijd 

dan verwacht. De 

informatie komt naar 

verwachting in september 

beschikbaar. SvZ 

augustus 2007: nota 

komt aan de orde tijdens 

commissievergadering 30 

augustus a.s. 

(2007/126451)

- akkoord 

afdoen?

484 Representatieve 

Raakspoort

Gestreefd zal worden 

naar een representatieve 

Raakspoort

Toezegging raad Bestuur 11.4 Van Velzen 8-2-2007 SvZ april 2007: Het 

college heeft op 10 april 

het voorlopig ontwerp 

vastgesteld. Binnenkort 

kan behandeling in 

commissie en raad 

plaatsvinden.

- Actief

503 Discriminatie Burgemeester zegt toe 

om de leden commissie 

Bestuur te zullen 

informeren over het 

vervolg van het 

discriminatie-incident bij 

de bushalte.

Toezegging Bestuur Bestuur Schneiders 15-2-2007 SvZ augustus 2007: er is 

geen specifieke informatie 

beschikbaar. 

- akkoord 

afdoen?
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504 Brandweer Burgemeester zegt een 

notitie toe over de 

veranderingen en 

problemen bij de 

Haarlemse Brandweer. In 

de notitie zal ook worden 

ingegaan op de 

regionalisering en de 

beoogde efficiëncywinst.

Toezegging Bestuur Bestuur Schneiders 15-2-2007 De commissie wordt 

hierover regelmatig 

geïnformeerd. SvZ 

september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning.

- akkoord 

afdoen?

508 Financiën Toegezegd wordt dat er in 

de commissie Bestuur zal 

worden gesproken over 

de systematiek van 

financiering bij 

overschrijdingen 

kredieten.

Toezegging Raad Bestuur 11.5 Van Velzen 22-2-2007 SvZ april 2007: Dit 

onderwerp maakt 

onderdeel uit van de 

financiële beheers-

verordening die in mei 

2007 aan de commissie 

bestuur zal worden 

voorgelegd. SvZ mei 

2007: de financiële 

beheersverordening staat 

geagendeerd voor de 

commissie van 31 mei 

a.s. Is besproken in 

commissie van 31 mei jl 

(2007/110279)

- akkoord 

afdoen?

520 Art. 55 Burgemeester zegt toe 

een hanteerbaar protocol 

m.b.t. artikel 55-procedure 

te zullen opstellen en 

deze te zullen bespreken 

in de commissie Bestuur.

Toezegging Raad Bestuur 1.1 Schneiders 15-3-2007 SvZ 2007: In het derde 

kwartaal 2007 zendt het 

college in samenspraak 

met de griffie een voorstel 

ter bespreking aan de 

commissie Bestuur

- Actief

533 Lokale 

belastingen

Wethouder zegt toe het 

dossier over de 

bouwleges te zullen 

sturen aan de 

Rekenkamercommissie. 

De 

Rekenkamercommissie 

zal dit dossier bekijken en 

daarna beslissen of zij 

een onderzoek willen 

gaan uitvoeren.

Toezegging Raad Bestuur 11.6 Van Velzen 29-3-2007 SvZ augustus 2007: RKC 

heeft besloten om 

onderzoek uit te voeren. 

Het rapport volgt z.s.m.

- akkoord 

afdoen?

536 Tarieven en 

lokale 

belastingen

Wethouder zegt toe te 

zullen komen met een 

brief aan de raadsleden 

waarin hij de huidige 

regeling uiteenzet.

Toezegging Raad Bestuur 11.6 Van Velzen 29-3-2007 - - Actief
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537 Fusiebespreking

en

Wethouder gaat na welk 

besluit de Raad eerder 

heeft genomen m.b.t. het 

fusieproces 

Spaarnelanden - 

Meerlanden

Toezegging Bestuur Bestuur 1 Van Velzen 5-4-2007 - - Actief

538 Bouwleges De 

Rekenkamercommissie 

heeft aangekondigd een 

brief te zullen sturen aan 

commissie inzake de 

bouwleges (Kafi-rapport)

Toezegging Bestuur Bestuur 1 Van Velzen 5-4-2007 SvZ september 2007: Is 

opgenomen in de 

planning van de RKC.

- akkoord 

afdoen?

558 Verordening 

Rekenkamerco

mmissie

De 

Rekenkamercommissie 

formuleert een aantal 

wijzigingsvoorstellen voor 

de Verordening 

Rekenkamercommissie. 

Het gaat hier om een 

nadere regeling van RKC-

bevoegdheden t.a.v. 

verbonden partijen en 

wijzigingen t.a.v. termijnen 

die in acht gehouden 

moeten worden bij de 

afronding van rapporten. 

Deze voorstellen zullen 

ter advisering aan 

commissie Bestuur 

gestuurd worden.

Toezegging Raad Bestuur 1 Van Velzen 26-4-2007 SvZ augustus 2007: Zie 

commissievergadering 30 

augustus 2007 

(2007/155203) 

- Akkoord 

afdoen?

559 Gemeenschapp

elijke regeling

Rekenkamercommissie 

zegt toe dat commissie 

Bestuur nog voor de 

zomer het rapport 

ontvangt over het 

onderzoek naar de 

Gemeenschappelijke 

Regelingen.

Toezegging raad Bestuur 1 Van Velzen 26-4-2007 SvZ september 2007: Is 

opgenomen in de 

planning van de RKC.

- Akkoord 

afdoen?

560 Bouwleges Rekenkamercommissie 

komt met een 

onderzoeksvoorstel 

richting de Raad m.n. 

vragen over 

rechtmatigheid en 

doelmatigheid i.v.m. 

bouwleges i.c.m. Kafi-

rapport.

Toezegging Raad Bestuur 1 Van Velzen 26-4-2007 SvZ september 2007: Is 

opgenomen in de 

planning van de RKC.

- Akkoord 

afdoen?
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561 Investeringen en 

exploitatiekosten

Wethouder Van Velzen 

zegt toe jaarlijks een 

overzicht te zullen sturen 

van de jaarlijkse 

investeringen en 

exploitatiekosten van de 

gemeentelijke kantoren.

Toezegging Bestuur Bestuur 1 Van Velzen 10-5-2007 - - Actief

562 Brandweer In de quick scan die 

gedaan wordt naar de 

gemeente Haarlem 

samen met het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken 

zal worden gekeken of de 

brandweer een 

aandachtspunt kan zijn.

Toezegging Bestuur Bestuur 1 Schneiders 10-5-2007 SvZ september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning.

- akkoord 

afdoen?

563 Brandweer Over twee maanden zal 

de evaluatie van het 

project Brand Meester 

naar de commissie 

worden gezonden (evt. ter 

bespreking)

Toezegging Bestuur Bestuur 1 Schneiders 10-5-2007 SvZ september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning.

- akkoord 

afdoen?

586 Crisisbestrijding Toegezegd wordt dat er in 

de commissie Bestuur 

nogmaals zal worden 

gesproken over de 

communicatie rondom de 

crisisbestrijding. Het 

evaluatie-onderzoek en 

het rapport van de RIVM 

zullen aan de commissie 

Bestuur worden 

aangeboden.

toezegging Raad Bestuur Schneiders 24-5-2007 - - Actief

632 Bezuinigingen Wethouder zegt toe na 

het reces de commissie 

Bestuur te zullen 

rapporteren over de 

realisering van de 

bezuinigingen.

Toezegging Raad Bestuur 11 Van Velzen 18-6-2007 - - Actief

640 Cameratoezicht De Raad krijgt in 

september de keuze 

voorgelegd om ingevolge 

art. 151c GW de 

burgemeester de 

bevoegdheid te verlenen 

te besluiten tot toepassing 

van cameratoezicht op 

openbare plaats.

Toezegging Raad Bestuur 2 Schneiders 18-6-2007 - - Actief
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643 Huiselijk geweld Het visiedocument 

Huiselijk Geweld zal als 

het is vastgesteld in de 

commissie Bestuur 

worden besproken.

Toezegging Raad Bestuur 2 Van der Molen 18-6-2007 SvZ september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning.

- akkoord 

afdoen?

644 Jumelage In het najaar zal de notitie 

over de Jumelage worden 

besproken met de Raad 

met als inzet de 

jumelagebanden te 

verbeteren en te 

intensiveren.(Motie K14)

Toezegging Raad Bestuur 1 Schneiders 18-6-2007 SvZ september 2007: 

Onderwerp wordt geplaats 

op de jaarplanning.

- akkoord 

afdoen?

652 Stageplaatsen 

MBO-leerlingen

Meer stageplaatsen 

beschikbaar te stellen 

voor MBO-

leerlingen.(Motie K24)

Motie Raad Bestuur 11 Van Velzen 18-6-2007 - - Actief

655 Deurwaarder Toezegging na verworpen 

motie dat het college een 

korte notitie m.b.t. 

informatieverstrekking 

gemeentelijke procedures 

zal voorleggen aan de 

commissie Bestuur

Toezegging Raad Bestuur 1.0 Van Velzen 18-6-2007 - - Actief

656 Duurzame 

bedrijfskleding

Binnen alle sectoren zal 

het inkoopbeleid t.a.v. 

bedrijfskleding worden 

afgestemd op doelstelling 

door enkel nog 

bedrijfskleding met 

keurmerk van Fear Wear 

Foundation aan te 

schaffen. Het college zal 

de mogelijkheid nader 

onderzoeken, rapportage 

volgt.(Motie K37)

Motie Raad Bestuur 11.0 Van Velzen 18-6-2007 - - Actief

663 Informatievoor- 

ziening burgers

Veel meer en adequatere 

aandacht/tijd zal worden 

besteed aan optreden en 

informatievoorziening 

door bestuurders en 

ambtenaren. College 

komt voor de Begroting 

2008 met PvA verbetering 

informatievoorziening 

richting 

Haarlemmers.(Motie K73)

Motie Raad Bestuur 13.0 Schneiders 18-6-2007 SvZ september 2007: 

Onderwerp wordt 

geplaatst op de 

jaarplanning.

- akkoord 

afdoen?
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664 Nieuw geld 

Regeerakkoord

Uit het nieuwe budget 

voor veiligheid wordt eerst 

permanent toezicht bij 

Magdalenaklooster     

gefinancierd, in 2008 

mogelijkheden te bezien 

het budget t.b.v. 

programmering 

cultuurpodia te vergroten, 

overige middelen slechts 

in te zetten voor 

coalitieprioriteiten en in 

geen geval de nieuw te 

verwachten financiele 

ruimte te gebruiken voor 

terugdraaien van 

taakstellingen of 

aanstellen van nieuw 

personeel. In de 

Begroting 2008 wordt 

inzet extra geld n.a.v. 

regeerakkoord 

opgenomen. (Motie K74)

Motie Raad Bestuur 11.0 Van Velzen 18-6-2007 - - Actief

670 Strategie 

verkopen 

onroerend goed

Zodra benodigde 

taakstelling van 10 mln. 

verkoop niet strategisch 

bezit gehaald wordt, de 

opbrengst van extra 

verkopen niet in 

algemene middelen te 

laten verdwijnen maar 

slechts te gebruiken voor 

directe schuldaflossing 

van gemeente. Met 

kanttekening van het 

college dat er nog andere 

kosten uit de reserve 

betaald moeten 

worden.(Motie K81)

Motie Raad Bestuur 11 Van Velzen 18-6-2007 - - Actief
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671 Emancipatie 

award

Onderzoeken van de 

mogelijkheden tot 

instelling van Emancipatie 

Award en deze jaarlijks op 

8 maart uit te reiken, tot 

laten ontwerpen van een 

Award door een van de 

Haarlemse beeldende 

kunstenaars, hiervoor een 

stimuleringspremie van € 

1000,- te bestemmen en 

tot instellen van een jury 

bestaande uit 

gemeenteraadsleden en 

personen die op dit 

gebied al veel hebben 

betekent.(Motie K82)

Motie Raad Bestuur 1 Schneiders 18-6-2007 - - Actief

685 Gelijkheids- 

beginsel

N.a.v. ingetrokken motie 

K108 dient een notitie te 

worden opgesteld over 

het onderwerp 

gelijkheidsbeginsel.Notitie 

wordt nog dit kalenderjaar 

(2007) besproken in de 

cie. Bestuur.

Motie Raad Bestuur 1.0 Schneiders 18-6-2007 - - Actief

687 Bestuurs- 

akkoord

Er dient tegen het 

akkoord Kabinet en VNG 

te stemmen en bestuur 

VNG te verzoeken 

opnieuw in 

onderhandeling te treden 

met Kabinet, om goede 

plannen met voldoende 

middelen te kunnen 

realiseren en dit 

meedelen aan andere 

gemeente-besturen. 

Bestuurakkoord wordt 

geagendeerd in cie. 

Bestuur.(Motie K117)

Motie Raad Bestuur 11.0 - 18-6-2007 Zie brief 2007/166483) - akkoord 

afdoen?

694 Burgerjaarversla

g

Burgemeester zegt toe 

dat er bij de bespreking 

van het burgerjaarverslag 

een notitie van het college 

zal worden meegezonden

Toezegging Bestuur Bestuur ? Schneiders 25-6-2007 Zie beantwoording vraag 

van burgemeester bij 

commissiestukken d.d. 13 

september 2007 

(2007/166473)

- akkoord 

afdoen?
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695 Camerabeveiligi

ng

Griffie zal nagaan wat de 

laatste notitie is over 

camerabewaking in de 

openbare ruimte. Over 

agendering van het 

onderwerp 

camerabeveiliging in de 

openbare ruimte volgt dan 

nader overleg

Toezegging Bestuur Bestuur Schneiders 30-8-2007 - - Actief

711 Centrale inkoop Wethouder Van Velzen 

zal in het eerste kwartaal 

van 2008 terugkomen op 

de inhuur van derden, 

mede in het licht van 

centraal inkoop- en 

aanbestedingsbeleid.

Toezegging Bestuur Bestuur - Van Velzen 30-8-2007 volgt volgt Actief
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