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18 Uitstallingenbeleid In het najaar zal het uitstallingenbeleid worden 

geëvalueerd. In deze evaluatie wordt meegenomen dat 

alle burgers en ondernemers van een straat gelijktijdig 

worden aangesproken.

volgnr.: 996

Toezegging Raad 2,3 JN 16-jun-08 19-aug-2010

Het onderzoek is gestart. De resultaten zullen in 

overleg met Centrum Managementgroep in 2010 in 

een nota aan de commissie worden voorgelegd

********************

jan-10 jan-10

19 Coffeeshopbeleid Als er landelijke ruimte komt voor experimenten op 

gebied van coffeeshopbeleid wordt in Haarlem bezien 

of hier aan meegedaan gaat worden.

volgnr.: 997

Toezegging Raad 2,1 BS 16-jun-08 19-aug-2010

In afwachting van landelijk beleid. Er is een concept-

wet in voorbereiding.

********************

dec-11 dec-11

48 Wet Dwangsom en 

Beroep

Het college dient de raad jaarlijks te rapporteren over 

de juridische kwaliteit gemeentelijke organisatie.

oud nummer: 1307

Motie Raad 1,1 BS 15-jun-09 18-aug-2010

cie 4-3-2010 (2010/14111): Rapportage uiterlijk eind 

februari 2010 voor het eerst in eht college met cijfers 

over bezwaarschriften, beroepszaken en klachten over 

2009. Jaarverslag BBS is besproken.

********************

mei-11 mei-11

54 Verkoop/verhuur 

Zijlsingel

Wethouder houdt raad op de hoogte over 

verkoop/verhuur Zijlsingel aan UVW.

oud nummer: 1337

Toezegging Raad 10,1 PH 17-jun-09 20-aug-2010

De onderhandelingen zijn nog gaande. Het resultaat 

wordt t.z.t. in de commissie gemeld.

********************

sep-11 sep-11

95 Nieuwe website 

gemeente

Wethouder Van Velzen zegt presentatie website toe 

aan nieuwe raad en financieel vervolg toe te sturen 

aan de cie. Bestuur.

volgnr.: 1505

Toezegging Commis

sie

1,2 Jvd

H

4-feb-10 mei-11 mei-11

109 Omgang met 

gesubsidieerde 

instellingen

In de raadsmarkt of commissie Bestuur komen de 

heren Hagen, Rutte en Hiltemann terug op het 

onderwerp: hoe gaat de gemeente om met 

gesubsidieerde instellingen buiten de 

prestatieafspraken.

volgnr.: 1518

Toezegging Commis

sie

1,1 Jvd

H

8-apr-10

149 Grotesteden beleid N.a.v rapportage verantwoording grotesteden beleid 

(brief van 9 december):B&W rapporteren de raad vóór 

de jaarrekening

oudnummer: 1446

Toezegging Raad 1,1 PH 10-dec-09 sep-11 sep-11

172 Coffeeshops college wordt verzocht een actieve

houding richting rijksoverheid aan te nemen om

tot regulering van de teelt en aanvoer van

softdrugs te komen en zodra de rijksoverheid dit 

toestaat Haarlem te laten experimenteren met het 

legaal bevoorraden van coffeesho

Motie Raad 2,3 BS 24-jun-10 dec-11 dec-11
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173 Concernhuisvesting De commissie Bestuur informeren over de stand van 

zaken concernhuisvesting

Toezegging Raad 10,1 PH 24-jun-10 jan-09 jan-09

178 Bezint voor men 

doorgaat

college wordt verzocht besluitpunt 4a toe te voegen 

aan het

besluit (pag 55): bij de kadernota 2012 – halverwege 

de coalitie periode, obv de geactualiseerde 

meerjarenraming, de economische prognoses op dat 

moment en de

feitelijke voortgang van de ombuigin

Motie Raad 1,1 PH 24-jun-10 jun-12 jun-12

265 Notitie Wet 

Openbaarheid van 

Bestuur

Griffier zegt notitie toe waarin uitgewerkt wordt, bij het 

openbaar maken van verslagen van geheime 

commissievergaderingen, alleen te toetsen aan de 

criteria Wet Openbaarheid van Bestuur.

Toezegging Commis

sie

1,1 BS 1-jul-10

328 Mandateringsbesluit 

WABO

College zal schriftelijk aangeven waar in het 

mandateringsbelsuit het mandaat voor de 

omgevingsvergunning is opgenomen in het kader van 

de WABO

Toezegging Commis

sie

2,1 BS 7-okt-10 dec-10 dec-10

330 Website Toegezegd wordt te zullen reageren naar de 

commissie met informatie over de website en haar 

toegezegde bereikbaarheid voor mensen met een 

visuele handicap.

Toezegging Commis

sie

1,1 Jvd

H

7-okt-10

331 Plan van aanpak 

Archivering

Toegezegd wordt de koppeling tussen digitalisering, 

archivering en ICT en de rol van de raad aan te geven 

voordat het plan van aanpak archivering wordt 

besproken in de raad

Toezegging Commis

sie

10,1 PH 7-okt-10 jan-09 jan-09

332 Gemeentelijke 

Huisvesting

Toegezegd wordt dat de raad meer zal worden 

geïnformeerd over de voortgang van het project 

nieuwe gemeentelijke huisvesting en frequent zal 

rapporteren

Toezegging Commis

sie

10,1 PH 7-okt-10

336 Handhaving 

Gasthuisstraat laden, 

lossen

Nagegaan wordt of de gemaakte afspraken ten 

aanzien van laden en lossen in de Gasthuisstraat 

correct worden uitgevoerd.

Toezegging Commis

sie

2,1 BS 4-nov-10 mrt-11 mrt-11

361 Archiefzorg- en 

informatie

College rapporteert over werken volgens de 

archiefverordening, te beginnen met de eerstvolgende 

bestuursrapportage

Motie Raad 10,1 PH 25-nov-10 jan-09 jan-09

394 Verzekering Appelaar De verzekering van de Appelaar wordt juridisch 

onderzocht en informatie wordt verzonden aan de 

commissie

Toezegging Commis

sie

2,1 BS 2-dec-10
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404 Handhaving op het 

water

Onderzoeken of de handhaving op het water kan 

worden versterkt door deze onder te brengen bij de 

afdeling KLPD en de raad voor het zomerreces over 

de uitkomsten van dit onderzoek te informeren.

Motie Commis

sie

2,1 BS 20-jan-11 apr-11 apr-11

409 Flexwerken en 

benodigde werkruimte

College levert informatie in de vorm van een 

inschatting hoeveel ruimte flexwerken oplevert, dus  

hoeveel werkruimte er door flexwerken 'over'  is.

Toezegging Commis

sie

10,1 PH 27-jan-11

410 Regionale 

samenwerking

Vooraf laten gaan door startnotitie Evaluatie 

samenwerkingsverbanden (inclusief oriëntatie eigen 

regionale rol en positie). Regionalisering, in casu de 

mogelijkheden tot beleidsmatige samenwerking op 

onder meer bereikbaarheid, huisvesting, economie, 

recre

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

1,1 EC 11-jan-11 jul-11 jul-11

411 Digitale 

dienstverlening

Onderzoek naar mogelijkheden beperking van het 

aantal fysieke loketten en openingstijden en de 

mogelijkheid van een onderscheidend tarief voor 

fysieke en digitale dienstverlening. 

Bij het spreidingsplan van de loketten wordt de 

samenstelling van wijken, 

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

1,3 Jvd

H

11-jan-11 jul-11 jul-11

414 Termijnagenda 2012 Jaarlijkse vaststelling termijnagenda TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

1,1 BS 11-jan-11 dec-11 dec-11

415 Kredietaanvraag 

ontwikkeling website 

en insite

Investering waarvoor in begroting nog geen besluit is 

genomen

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

1,3 Jvd

H

11-jan-11 apr-11 apr-11

416 Verbonden Partijen Overzicht verstrekken over mogelijkheid wel/niet 

beëindigen van deelname aan verbonden partij bij 

Kadernota. Toezegging bij begroting 2011

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

1,1 PH 11-jan-11 jul-11 jul-11

518 Programma begroting 

2012

Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

10,1 PH 19-mei-10 nov-11 nov-11

521 Bestuursrapportages 

1 en 2

Jaarlijkse vaststelling, zie P&C spoorboekje

NB: 2e Berap wordt in december 2011 vastgesteld

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

10,1 PH 19-mei-10 jul-11 nov-11

522 Kredietaanvraag 

Digitaliseringsplan

Investering waarvoor in begroting nog geen besluit is 

genomen (incl. aspecten als open source, betaalde 

updates, bestede kredieten, formatieve 

consequenties)

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

10,1 PH 19-mei-10 feb-11 feb-11

523 Inkoopbeleid Uit termijnagenda 2010 TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

10,1 PH 19-mei-10 feb-11 feb-11
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524 Strategisch 

personeelsbeleid

De nota Strategisch HRM verschijnt op korte termijn, 

hierin is de strategische personeelsplanning 

meegenomen.

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

10,1 PH 19-mei-10 jan-11 jan-11

525 Doelmatigheidsonderz

oek (213a)  uitvoering 

hondenbeleid

O.m. ingaan op de vragen: 'hoe verloopt de uitvoering 

en handhaving' en 'hoe verhoudt Haarlem zich t.o.v. 

andere gemeenten'?

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

10,2 PH 12-jan-11 okt-11 okt-11

526 Doelmatigheidsonderz

oek (213a) VTU/VAT 

kosten

Meer inzicht bieden in de opbouw en de hoogte van de 

VTU/VAT kosten.

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

10,1 PH 12-jan-11 jul-11 jul-11

619 Bestuursondersteunin

g

De wethouder zegt toe dan hij terug zal komen op de 

vraag of de bestuursondersteuning voldoende is en of 

deze goed functioneert of dat er andere keuzes 

gemaakt moeten worden (PvdA)

Toezegging Commis

sie

10,1 PH 3-mrt-11

621 Toelichting 

Spaarnelanden ikv 

bezuinigingen

Tijdens de behandeling van de Bezuinigingen op 

verbonden partijen zegt de wethouder een notitie toe 

met een nadere toelichting op Spaarnelanden waarin 

betrokken wordt de onderhandelingen over de 

bezuinigingen.

Toezegging Commis

sie

10,1 PH 24-mrt-11 jul-11 jul-11

645 Risico inventarisatie 

nieuwe huisvesting

Toegezegd wordt dat er ten aanzien van de nieuwe 

huisvesting een risico inventarisatie aan de raad wordt 

gestuurd ruim voor de behandeling van de kadernota

RKC-

aanbeveling

Commis

sie

10,1 PH 8-apr-11 21-apr-2011

cie. Bestuur 14 april: Het college laat een zo compleet 

mogelijk overzicht samenstellen  van de risico’s van de 

realisatie van de Zijlpoort.

********************

646 Concernhuisvesting 

(hertaxatie)

Toegezegd wordt dat er een herbeschouwing van de 

taxatie van de panden die verkocht worden ivm de 

nieuwe huisvesting zal plaatsvinden.

Toezegging Commis

sie

10,1 PH 7-apr-11

647 Klokkenluidersregelin

g

Toegezegd wordt dat er een nieuwe klokkenluiders 

regeling komt na het zomerreces

Toezegging Commis

sie

10,1 PH 7-apr-11 jan-09 jan-09

657 Archief Geheime 

stukken

De griffie wordt verzocht t.b.v. meer transparantie een 

archief in te stellen met geheime stukken, te beginnen 

met de stukken van deze colleperiode of zoveel eerder 

als praktisch haalbaar en dit archief eenvoudig 

toegankelijk te maken voor raadsleden.

Motie Raad 1,1 PH 21-apr-11

659 Kredietverlening door 

raad

Colleg wordt opgedragen bij aanvullende kredieten niet 

eerder dan wanneer door de raad krediet is verleend 

ter dekking van te maken kosten financiële 

verplichtingen aan te gaan in enig project.

Motie Raad 10,1 PH 21-apr-11 mei-11 mei-11
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660 Verstrekken leningen 

aan derden

College wordt opgedragen geen (hypothecaire) 

leningen aan derden te verstrekken alvorens hiertoe 

een door de raad bekrachtigd besluit is genomen.

Motie Raad 10,1 PH 21-apr-11 mei-11 okt-11

708 Motie coffeeshops 

helder handhaven

De raad draagt het college op om zodra het door alle 

partijen gewenste keurmerk voor coffeeshops is 

ingevoerd en alle ondernemers, gemeente en politie 

zich hieraan conformeren, een concept-verordening 

aan de raad voor te leggen met concrete voorstellen to

Motie Raad 2,1 BS 21-jul-11 feb-12 feb-12

733 Amendement 

afvalstoffenheffing

College wordt verzocht besluitpunt 5, eerste bolletje 

‘de tarieven afvalstoffenheffing voor één- en 

meerpersoonshuishoudens per 1-1-2012 te wijzigen, 

conform het voorstel in hoofdstuk 6’te wijzigen in ‘de 

bestaande differentiatie tussen de tarieven voor e

Amendeme

nt

Raad 10,1 PH 30-jun-11 okt-11 okt-11

740 Meer toezicht op 

publiek geld

College dient de rolverdeling tussen aandeelhouder en 

commissarissen te verduidelijken en te 

professionaliseren, informatie over de raad van 

commissarissen expliciet te vermelden op de website 

en het toezicht op het functioneren van de N.V’s 

Spaarnelanden

Motie Raad 1,1 PH 30-jun-11 nov-11 nov-11

742 Opsporingsexcessen 

Sterk Veroordeeld!

(Geen mens is illegaal!College dient de bevindingen 

van het onderzoek naar deze praktijken (de ‘jacht’ op 

geïllegaliseerde schoonmaakwerk(st)ers en hun 

werkgevers) op te vragen en met de raad te delen, 

zich krachtig uit te spreken tegen deze sec op illega

Motie Raad 2,1 BS 30-jun-11 okt-11 okt-11

753 ‘Aflossing schuld’ – 

Lange termijn

College wordt verzocht de werkvoorraad onderhoud te 

betrekken bij het beleid dat ontwikkeld zal worden ten 

einde op de lange termijn te kunnen voldoen aan de 

genormeerde schuldratio (motie 68 )

Motie Raad 10,1 PH 30-jun-11 jun-12 jun-12
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