
Afgedane actielijst t.b.v. de vergadering van de commissie Bestuur van 1 februari 2007

Kliik 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
 

R
A
A
D
 B

E
S
TE

M
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

5 Escortbedrijf In het bestemmingsplan is 

de variant aangebracht 

dat als bedrijfsvoering 

eindigt dan staat het 

bestemmingsplan geen 

nieuwe escortvestiging 

toe. Toegezegd wordt dat 

de bepalingen in het 

bestemmings-plan worden 

bekeken.

toezegging Bestuur Bestuur 2.2 Schneiders 20-4-2006 De beantwoording staat 

op lijst ingekomen stukken 

commissie Bestuur d.d. 13 

juli 2006 (CIE 2006/568) 

13-7-2006 Afgedaan

6 Vastgoed Wethouder zegt toe dat er 

over enkele dagen een 

voortgangsrapportage 

Vastgoed komt.

toezegging Bestuur Bestuur 11.1 Nieuwenburg 1-6-2006 ‘Voortgangsrapportage 

vervolg verbeter 

programma Vastgoed’ is 

besproken in college van 

6 juni en wordt  behandeld 

in de commissie 

Ontwikkeling 

(CIE/2006/496)  

29-6-2006 Afgedaan

7 Geheugen Raad Naar aanleiding van de 

bespreking van het stuk 

Notitie "Verbetering 

geheugen van de raad" 

wordt door de griffier 

uitgezocht hoe er in 

andere gemeenten wordt 

omgegaan met het 

vastleggen van de 

toezeggingen n.a.v. 

raadsvragen in andere 

gemeenten en het 

opslaan van ingekomen 

stukken in het BIS.

toezegging Bestuur Bestuur 1.1 Schneiders 1-6-2006 In de commissie Bestuur 

van 12 oktober mondeling 

aan de orde geweest. Zie 

verslag (2006/244678)

12-10-2006 Afgedaan

8 Investeringsplan Aan het investeringsplan 

van de Brandweer zal één 

jaar worden toegevoegd. 

De commissieleden 

ontvangen het gewijzigde 

exemplaar.

toezegging Bestuur Bestuur 2.3 Van Velzen 15-6-2006 Het gewijzigde 

investeringsplan is 

meegezonden met de 

stukken commissie 

Bestuur

13-7-2006 Afgedaan
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9 Kadernota Dhr. Van Velzen zal de 

vragen waaraan hij niet is 

toegekomen tijdens de 

behandeling van de 

vragen aangaande de 

Kadernota schriftelijk 

voorafgaande aan de 

behandeling van de 

Kadernota te 

beantwoorden. Vraag 3, 

vraag 10 en vraag 26 

worden in de begroting 

2007 beantwoord.

toezegging Bestuur Bestuur 11.5 Van Velzen 29-6-2006 E.e.a. is tijdens de 

behandeling van de 

Kadernota (3, 6 en 7 juli) 

aan de orde gekomen.

- Afgedaan

10 Haarlem 105 Haarlem 105: het college 

wordt verzocht om het 

bedrijfsplan Haarlem 105 

op zijn merites te 

beoordelen en bij positief 

resultaat een 

garantiestelling voor een 

nader te bepalen bedrag 

te verstrekken. Deze 

garantie-stelling wordt 

opgenomen in de 

risicoparagraaf van 

begroting 2007. De 

commissie Bestuur wordt 

hiervan op de hoogte 

gesteld.

motie Raad Bestuur 11.5 Van Velzen 7-7-2006 - - Afgedaan

12 Jaarrekening Wethouder Van Velzen 

zegt toe de “technische 

vragen” en de vraag rond 

het invullen van de niet 

vermelde bedragen op de 

pagina’s 137 en 197 

schriftelijk te zullen 

beantwoorden

toezegging Raad Bestuur 11.5 Van Velzen 12-7-2006 Beantwoording heeft via 

de brief aan de raad van 

21 september 2006 

plaatsgevonden 

(RAAD/2006/78)

- Afgedaan

13 Jaarrekening Wethouder Nieuwenburg 

zegt toe nog schriftelijk 

informatie te geven over 

de meevaller bij het 

Ziekenhuis-Noord

toezegging Raad Bestuur 9.1 Van Velzen 

Nieuwenburg

12-7-2006 Beantwoording heeft via 

de brief aan de raad van 

21 september 2006 

plaatsgevonden 

(RAAD/2006/78)

- Afgedaan
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15 Prostitutiebeleid In 2005 komen met 

evaluatie prostitutiebeleid 

in Haarlem. Rapporteren 

in de Raad

toezegging Raad Bestuur 2.2 Schneiders 11-11-2005 De evaluatie van het 

prostitutiebeleid bevindt 

zich in de eindfase en zal 

in september 2006 

worden afgerond. 

Vervolgens zal deze 

worden besproken in de 

commissie Bestuur 

(CIE/2006/811). 

2-11-2006 Afgedaan

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.

- Afgedaan

21 Verzelfstandi-

ging

In het kader van de 

bespreking van de nota 

‘Rollen in het proces van 

verzelfstandiging’ geeft de 

wethouder aan dat hij 

binnen 2 maanden 

terugkomt met een lijst 

van afdelingen die 

verzelfstandigd worden en 

hoe hier mee omgegaan 

wordt

toezegging Bestuur Bestuur 11.1 Van Velzen 1-6-2006 Afgedaan middels notitie 

'Tussenstand 

verzelfstandigingen 

september 

2006'(CIE/2006/721)

12-10-2006 Afgedaan

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 Gebeurd op reguliere 

basis tijdens de 

commissievergaderingen.

- Afgedaan

25 Projectbureau De burgemeester  zal de 

commissie schriftelijk 

antwoorden op de vraag 

hoe het staat met de 

onafhankelijkheid van het 

projectbureau.

toezegging Bestuur Bestuur 11.1 Schneiders 15-6-2006 In de commissie Bestuur 

van  12 oktober aan de 

orde geweest 

(CIE/2006/730)

12-10-2006 Afgedaan
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26 Politieoptreden De burgemeester doet 

navraag naar de stand 

van zaken beantwoording 

art. 38 RvO vraag van de 

Axielijst over het 

politieoptreden in de Hout

toezegging Bestuur Bestuur 2.1 Schneiders 15-6-2006 In de commissie Bestuur 

van 12 oktober aan de 

orde geweest 

(CIE/2006/723)

12-10-2006 Afgedaan

27 Huisverbod De burgemeester 

informeert of de 

gemeente Haarlem 

participeert in het landelijk 

project. “Tijdelijk 

huisverbod”.  De 

commissieleden worden 

schriftelijk geïnformeerd.

toezegging Bestuur Bestuur 2.1 Schneiders 15-6-2006 In de commissie Bestuur 

van 12 oktober aan de 

orde geweest 

(CIE/2006/731)

12-10-2006 Afgedaan

30 Begroting Wethouder van Velzen 

zegt toe de “technische 

vragen” en de vraag rond 

het invullen van de niet 

vermelde bedragen op de 

pagina’s 137 en 197 

schriftelijk te zullen 

beantwoorden

toezegging Raad Bestuur 11.5 Van Velzen 12-7-2006 Beantwoording heeft via 

de brief aan de raad d.d. 8 

augustus 2006 

plaatsgevonden.

8-8-2006 Afgedaan

35 E-raad E-raad: het college wordt 

verzocht om in het 

documentenverkeer 

tussen college en 

raadsleden, daar waar 

mogelijk, gebruik te 

maken van elektronische 

c.q. digitale documenten, 

tenzij een individueel 

raadslid kenbaar maakt 

prijs te stellen op 

hardcopys. Dit voorstel 

zal in overleg met het 

Presidium worden 

uitgewerkt

motie Raad Bestuur 11.1 Schneiders 3-7-2006 Het Presidium zal in 

september een voorstel 

voor uitvoering van de 

motie aan de commissie 

Bestuur voorleggen. 

Afgedaan middels een 

notitie 'Naar E-raad in 

Haarlem' (2006/244678)

12-10-2006 Afgedaan

Pagina 4 van 11

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337648
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337648
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337648
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337648
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640340431
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640340431
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640340431
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640340431
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337583
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337583
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337583
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337583
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337583
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337583
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337583
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700640337583


Afgedane actielijst t.b.v. de vergadering van de commissie Bestuur van 1 februari 2007

36 Prostitutiebeleid Prostitutiebeleid: in de 

loop van het jaar (oktober) 

wordt met de cie. Bestuur 

gesproken over de 

evaluatie van het 

prostitutiebeleid en de 

mogelijkheden tot 

uitstappen, over de 

instelling van een 

vertrouwenspersoon en 

het verbeteren van de 

toegang tot 

hulpverlenende instanties

motie Raad Bestuur 2.2 Schneiders 7-7-2006 SvZ april 2007: In de 

commissie Bestuur is op 

02-11-2006 een 

mondeling  terugkoppeling 

gegeven.

2-11-2006 Afgedaan

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 

wordt dit actiepunt 

verwerkt. In de nieuw te 

vormen hoofdafdeling 

Veiligheid Handhaving en 

Vergunningen wordt 

tegemoet gekomen aan 

een optimale werkwijze 

ten aanzien van 

handhaving.

26-2-2007 Afgedaan

38 Prostitutiebeleid Het College zegt toe dat 

de evaluatie van het 

prostitutiebeleid in oktober 

in de commissie Bestuur 

zal worden behandeld (zie 

ook nummer 36)

toezegging Raad Bestuur 2.2 Schneiders 7-7-2006 De evaluatie van het 

prostitutiebeleid bevindt 

zich in de eindfase en zal 

in september 2006 

worden afgerond. 

Vervolgens zal deze 

worden besproken in de 

commissie Bestuur. 

CIE/2006/811

2-11-2006 Afgedaan

39 Politiekeurmerk Politiekeurmerk: het 

college zegt toe n.a.v. 

motie 6 in een in het 

najaar te verschijnen 

Uitvoeringsnota 

aangaande de OPH-

prestatie ook de 

noodzaak van en 

mogelijkheden tot 

maatregelen in de 

bestaande bouw worden 

meegenomen.

toezegging Raad Bestuur 10.4 Schneiders 7-7-2006 Deze motie is bij de 

Kadernota beantwoord 

door SO.

7-7-2006 Afgedaan
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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 Dit plan is reeds tot 

uitvoering gebracht, de 

heer Catsman heeft 

hierover mondeling met 

mevr. Pistor gesproken.

- Afgedaan

41 Vergunning De commissie zal 

schriftelijk antwoord 

ontvangen op de vraag 

van dhr. Krop of er een 

vergunning is verleend 

voor de enorme reclame-

uiting op de Grote Markt 

en of hier de toetsing van 

de Welstandscommissie 

heeft plaatsgevonden 

(vlgs.. art. 125 APV 

moeten reclame-uitingen 

voldoen aan de eisen van 

de Welstand). 

toezegging Bestuur Bestuur 2.2 Schneiders 7-7-2006 Burgemeester heeft 

schriftelijk beantwoord. 

Zie brief bij 

commissiestukken 2 

november 200 6 

(CIE/2006/812)

2-11-2006 Afgedaan

43 Bestuursrapport

age

Er komt een nieuw stuk 

over het aantal 

bestuursrapportages 

waarin vermeld staat dat 

er 4x per jaar 

gerapporteerd wordt over 

de stand van zaken 

Vastgoed en de stand van 

zaken Achterstallig 

onderhoud en 

Grondexploitaties en 

waarin 2 

bestuursrapportages -in 

het voorjaar en najaar- 

komen.

toezegging Bestuur Bestuur 11.5 Van Velzen 14-9-2006 Notitie verminderen aantal 

bestuursrapportages 

(CIE/2006/684)

14-9-2006 Afgedaan
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100 Bewonersonders

teuning

Kaderstelling nieuwe 

werkwijze 

bewonersondersteuning: 

College wordt verzocht 

het huidige budget te 

blijven reserveren voor 

ondersteuning bij 

Ontwikkelingen in de stad; 

college wordt verzocht de 

invulling van het beleid ter 

besluitvorming aan de 

Raad voor te leggen 

voordat tot invoering kan 

worden overgegaan.

motie Raad Bestuur 1.3 Schneiders 23-3-2005 Beide punten uit de motie 

worden in het uitwerken 

en vormgeven van de 

nieuwe werkwijze 

meegenomen. 

Overgeheveld naar 

actielijst van cie. 

Samenleving, daarna cie. 

Bestuur (CIE/2006/577).

30-11-2006 Afgedaan

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 Brief is in de commissie 

Bestuur van 14 december 

2006 aan de orde 

geweest (CIE/2006/981)

- Afgedaan

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 De bijeenkomst heeft 

plaatsgevonden op 21 

december 2006 (tijdens 

de informatiemarkt) 

- Afgedaan

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 Van der Molen 9-11-2006 Op 8 maart 2007 zal door 

de Haarlemse School in 

het kader van Wereld 

Vrouwendag voor het 

personeel een 

bijeenkomst worden 

georganiseerd rond een 

passend thema. SVZ april 

2007: is gedaan

- Afgedaan
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Afgedane actielijst t.b.v. de vergadering van de commissie Bestuur van 1 februari 2007

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 Onlangs zijn de 

beleidsregels voor de 

toepassing van het BIBOB-

instrumentarium door de 

gemeente Haarlem 

vastgesteld. De 

daadwerkelijke uitvoering 

van de Wet BIBOB start 

op 1 januari 2007.In deze 

beleidsregels is bepaald 

dat de uitvoering van de 

Wet BIBOB zal worden 

geëvalueerd na één jaar 

om te bezien op welke 

wijze de uitvoering van de 

Wet BIBOB in Haarlem 

optimaal gestalte krijgt. De 

commissie Bestuur is 

hierover reeds 

geïnformeerd. In 2007 

wordt de commissie ieder 

kwartaal over de 

voortgang geïnformeerd. 

SvZ april 2007: 

ongewijzigd

- Afgedaan

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 In de commissie Bestuur 

van 11 januari 2007 aan 

de orde geweest 

(CIE/2007/39).

Afgedaan

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 SvZ april 2007: In de 

kadernota 2007 gaat het 

college in op de 

hondenbelasting en de 

tarievenopbouw. SvZ 

september 2007: is 

gebeurd tijdens Kadernota 

2007.

Afgedaan
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Afgedane actielijst t.b.v. de vergadering van de commissie Bestuur van 1 februari 2007

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 - - Afgedaan

479 Stadskantoor: 

rapportage 

duurzaamheid

In de 

Bestuursrapportages zal 

een aparte paragraaf 

worden opgenomen over 

de stand van zaken rond 

de huisvestingsplannen 

en de reorganisatie

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

bestuursrapportages 2007 

en de kadernota gaat het 

college in op de 

huisvesting en 

rorganisatie.

- Afgedaan

480 Stadskantoor: 

duurzaamheid

Het college zal 

onderzoeken: welke 

maatregelen genomen 

moeten worden om een 

GPR van 8 te behalen 

voor het nieuwe 

stadskantoor; wat de 

kosten zijn van deze 

maatregelen; of, en zo ja 

wanneer, deze kosten 

zich weer terugverdienen, 

met inachtneming van de 

subsidiemogelijkheden; 

de resultaten van dit 

onderzoek ter 

besluitvorming aan de 

Raad voor te leggen.

motie raad Bestuur 11.4 Van Velzen 8-2-2007 SvZ april 2007: Nota is 

op 10 april door het 

college vastgesteld en 

wordt doorgestuurd naar 

de commissie en de raad. 

SvZ mei 2007: staat op 

de raadsagenda van 24 

mei als hamerstuk 

(2007/88378)

- Afgedaan

481 Stadskantoor: 

rapportage 

duurzaamheid

Een rapportage zal 

worden opgesteld waarin 

wordt aangegeven op 

welke gebieden GPR 8 

zal worden gehaald en op 

welke gebieden dit niet 

kan dan wel onder welke 

omstandigheden

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

op 10 april door het 

college vastgesteld en 

wordt doorgestuurd naar 

de commissie en de raad. 

SvZ mei 2007: staat op 

de raadsagenda van 24 

mei als hamerstuk 

(2007/88378)

- Afgedaan
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Afgedane actielijst t.b.v. de vergadering van de commissie Bestuur van 1 februari 2007

487 Mensenjacht College wordt opgedragen 

in overleg te treden met 

politie Kennemerland en 

de afspraak te maken dat 

zij niet actief op zoek 

zullen gaan naar illegalen 

en zich niet zullen 

inzetten voor het behalen 

van het prestatiecontract 

om de premie eventueel 

op te kunnen strijken en 

om deze kwestie 

nogmaals aan de orde te 

stellen bij de opvolger van 

huidige minister en aan te 

dringen op bijstelling 

prestatiecontracten.

motie Raad Bestuur 2.1 Schneiders 9-11-2006 Over de uitvoering van het 

beleid is een nadere 

toelichting opgenomen in 

de beantwoording van de 

schriftelijke vragen van de 

Axielijst van 18 oktober 

2006. Met de 

beantwoording van deze 

raadsvragen over het 

landelijk prestatiecontract 

tussen de politieregio's en 

het Rijk inzake 

vreemdelingentoezicht is 

tevens uitvoering gegeven 

aan deze motie. Over de 

vreemdelingenrechtelijke 

politietaak zijn afspraken 

gemaakt in het Regionaal 

College van de 

Politieregio 

Kennemerland. 

Afgedaan

505 Gemeentelijke 

Organisatie

Wethouder zegt een 

overzicht toe over de 

ontwikkelingen binnen de 

formatie van de 

gemeentelijke organisatie. 

Dit zal worden 

gecombineerd met de 

informatie over de 

formatiereductie (n.a.v. 

vraag heer Kaatee).

Toezegging Bestuur Bestuur Van Velzen 15-2-2007 Zie brief van wethouder 

Van Velzen d.d. 10 april 

2007 inzake overzicht 

personeelsbestand tot en 

met 1 maart 2007 

(CIE/2007/430)

- Afgedaan

506 Gemeentelijke 

Organisatie

De schriftelijke vragen 

van het CDA m.b.t. de 

ontwikkelingen binnen de 

formatie van de 

gemeentelijke organisatie 

zullen door de wethouder 

nog worden beantwoord 

(zijn niet afgedaan bij 

beantwoording van 

actiepunt 505)

Toezegging Bestuur Bestuur Van Velzen 15-2-2007 Zie brief van wethouder 

Van Velzen d.d. 10 april 

2007 inzake overzicht 

personeelsbestand tot en 

met 1 maart 2007 

(CIE/2007/430)

- Afgedaan
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Afgedane actielijst t.b.v. de vergadering van de commissie Bestuur van 1 februari 2007

523 Moties Griffie zal nagaan of de 

moties die voorgekomen 

zijn uit de behandeling 

van de Kadernota in de 

actielijst zijn opgenomen. 

Tevens wordt gekeken of 

de nummers van de 

moties vermeld kunnen 

worden omdat het 

onderwerp dan voor de 

raadsleden duidelijker is.

Toezegging Bestuur Bestuur Griffie 22-3-2007 De moties zijn 

opgenomen in de 

actielijst. Het verzoek is 

gedaan om de nummers 

van de moties op te 

nemen bij de 

omschrijving. 

- Afgedaan

524 Haarlem 105 Griffie zal bellen met radio 

Haarlem 105 met de 

mededeling dat er 

klachten zijn dat er geen 

uitzending plaatsvindt van 

de raadsvergadering.

Toezegging Bestuur Bestuur Griffie 22-3-2007 Er is gebeld met Haarlem 

105. De problemen m.b.t. 

de uitzending zijn 

inmiddels opgelost.

- Afgedaan

526 Opvang 

gedetineerden

Burgemeester zal 

uitzoeken welk beleid in 

Haarlem gevoerd wordt 

voor de opvang van 

gedetineerden. 

Toezegging Bestuur Bestuur Schneiders 22-3-2007 Zie memo van 

burgemeester bij 

commissiestukken van 31 

mei a.s. (2007/89428)

- Afgedaan

691 Geluidsoverlast Dhr. Kaatee (PvdA) 

vraagt waarom de 

alarmsirenes minder goed 

hoorbaar zijn dan vroeger. 

De burgemeester zal een 

reactie verzorgen.

Toezegging Bestuur Bestuur ? Schneiders 14-6-2007 SvZ juli 2007: zie brief van 

burgemeester Schneiders 

met het antwoord 

(2007/153665)

05--7-2007 Afgedaan

692 Jaarrekening Wethouder verzorgt een 

A4tje met het antwoord op 

een vraag gesteld op pag. 

235.

Toezegging Bestuur Bestuur ? Van Velzen 31-5-2007 Zie beantwoording vraag 

van wethouder bij 

commissiestukken 25 juni 

2007 (2007-120128)

Afgedaan

693 Verschuiving 

naar Beheer

Wethouder maakt nog 

voor de Kadernota een 

notitie met een overzicht 

van de verschuiving van 

uitgaven van Ontwikkeling 

naar Beheer.

Toezegging Bestuur Bestuur ? Van Velzen 31-5-2007 Zie beantwoording vraag 

van wethouder bij 

commissiestukken 25 juni 

2007 (2007/120125)

Afgedaan
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