
Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 15 oktober 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2014

0487

80

Inventariseren 

indicatoren per 

programma en 

beleidsdoel

(motie 9 begroting 2014)

Motie Cijfers Die Ons Ook Echt 

Wat Zeggen  Raad besluit in de 

komende raadsperiode meer dan 

tot nu toe het geval was te 

inventariseren welke gegevens en 

indicatoren nu werkelijk relevant en 

objectief zijn per programma en 

beleidsdoel, om de controlerende 

taak van de raad naar 

tevredenheid, effici\'ebnt en over 

langere periodes te kunnen 

uitoefenen 


Moties Gemeentera

ad

Financiën/algem

ene 

dekkingsmiddele

n

EC 03-11-

2014

03-11-2014

2014

4332

12

Motie 53 The Mother of 

all Moties: One Ring tot 

Rule Them All: De grote 

Finale

 Draagt het college op:  Met een 

totaal overzicht te komen welke 

aangenomen moties en 

aanbevelingen uit het verleden nog 

steeds niet zijn uitgevoerd en de 

bijbehorende verklaring waarom. 

Raadsleden kunnen helpen bij de 

input. 


Moties Gemeentera

ad

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

06-11-

2014

08-01-

2015

08-01-2015

2015

1298

44

Fractiegelden - restant 

gelden 2013 inzetbaar

De griffier geeft schriftelijk 

uitsluitsel over al dan niet de 

mogelijkheid van het aanwijzen 

van een andere bestemming van 

het restant bedrag via een motie.  


Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

griffie 26-03-

2015

13-05-

2015

13-05-2015

2015

0975

81

Informatiebeveiligingsbel

eid 2014-2018

Bij de bespreking van de nota 

Informatiebeveiligingsbeleid 2014-

2018 zegt wethouder Van Spijk 

een brief toe voor beantwoording 

van diverse vragen vanuit de 

commissie (o.a. overzicht van 

plannen voor 2015).

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

JVS 19-02-

2015

13-05-

2015

De afdoening is in 

afwachting van informatie 

van het min. BZK.

In oktober volgt een brief 

van de portefeuillehouder 

met de stand van zaken. 

De planning wordt 

daarop aangepast.

27-08-2015

1



Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 15 oktober 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2015

1123

42

Notitie over beslisboom 

Gemeenschappelijke 

Regelingen

Burgemeester Schneiders zegt 

een notitie toe aan de hand van de 

beslisboom over de zin en vorm 

van de Gemeenschappelijke 

regelingen.

Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 19-02-

2015

28-05-

2015

besluitvorming nota 

verbonden partijen 

vertraagd, beslisboom 

volgt hierop. Is overgezet 

naar de jaarplanning van 

de commissie.

27-08-2015

2015

1298

19

Fractievergoedingen - 

terugstorten overschot 

op rekening courant

 In de loop van het jaar komt de 

griffier met een voorstel voor het 

idee van de rekening courant voor 

het (tijdelijk) terugstorten van 

overschotten van fractiegelden dat 

in het seniorenconvent en het 

presidium besproken zal worden. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

griffie 26-03-

2015

16-10-

2015

24-09-2015

2015

2148

72

Ervaringen met 

politieflyer

 De heer Amand (Trots)  vraagt of 

er inmiddels al positieve 

ervaringen zijn opgedaan met de 

flyer waarin de politie ouderen 

oproept jongeren aan te spreken 

op wangedrag. Burgemeester 

Schneiders  zegt de flyer pas nu 

onder ogen te krijgen en dat de 

oproep om overlast te melden aan 

de wijkagent hem niet vreemd over 

komt. Hij zal de flyer nader 

bestuderen en navraag laten doen 

wat de ervaringen zijn. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 28-05-

2015

30-09-

2015

Bij de gemeente en de 

politie is de flyer niet 

bekend. Er is tot twee 

keer toe (in juni en 

september) navraag 

gedaan bij TROTS. 

Hierop is geen reactie 

gekomen. De ervaringen 

met de flyer kunnen we 

daarom niet 

inventariseren. Voorstel 

is daarom de toezegging 

van de lijst af te halen.

30-09-2015
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zaak

num

mer
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programma pfh 
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kePlan

ning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2015

1961

78

Criminele bedreigingen 

van gemeentebesturen

 De heer De Jong (VVD)  vraagt 

naar aanleiding van recente 

uitspraken van de burgemeester 

over criminele bedreigingen van 

gemeentebesturen of daar ook 

sprake van is in Haarlem en uit 

welke hoek die dan komen en hoe 

men dat wil tegengaan. De vraag 

wordt aan burgemeester 

Schneiders  doorgegeven voor 

beantwoording. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 13-05-

2015

30-09-

2015

Antwoord wordt in de 

eerste week van oktober 

aan de commissie 

gezonden.

30-09-2015

2015

2681

95

Motie 26 Ontmaskerde 

Witwasserettes (Vanish 

Harlem Action)

-142\'b7 het NRC Handelsblad niet 

voor niets op 18 juni j.l. meldde - in 

een uitgebreid artikel over onder 

meer de bedreiging van 

burgemeester Schneiders: Slecht 

lopende winkels met plots een 

nieuwe gevel? Dat kan 

misdaadgeld zijn, zegt de 

criminoloog. Wat te doen?  \'b7 

ook in Haarlem menig 

onderneming is gevestigd, 

waarvan iedere regelmatige 

passant of omwonende kan 

constateren, dat deze slechts als 

dekmantel dient ter witwassing van 

criminele gelden, overwegende dat 

de gemeente i.s.m. het RIEC-NH 

prioriteit zou kunnen geven aan 

opsporing en vervolging van 

dergelijke criminele 

ondernemingen en dito netwerken, 

draagt het College op hieraan 

prioriteit te geven, 


Moties Gemeentera

ad

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 25-06-

2015

08-10-

2015

Is deels afgedaan via 

BBV "Projectvoorstel 

Intensivering aanpak 

overlast en criminaliteit in 

Schalkwijk" 

(2015/273169), 

behandeld in de 

commissie van 17/ 24 

september. Daarnaast 

wordt nog een 

aanvullend antwoord 

verzonden aan de 

commissie via het 

afdoeningsformulier.

08-10-2015
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zaak

num

mer
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programma pfh 
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kePlan

ning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2015

3947

78

Toezegging waarom 

stuk over Stationsplein 

nog geheim

 De heer Van den Raadt (Trots) 

vraagt waarom het stuk over het 

Stationsplein geheim moet blijven. 

Burgemeester Schneiders  zegt 

het antwoord niet paraat te 

hebben, maar dit nog te zullen 

laten weten. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 24-09-

2015

09-10-

2015

09-10-2015

2015

2723

90

Motie 80 Houd de 

wensenlijst in het vizier

Overwegende dat: over de 

projecten, die op de lijst met Nice 

to Have's, staan besluiten zijn 

genomen zonder daar een 

tijdsplanning aan te geven, De 

besluiten, genomen in het 

verleden, gerespecteerd moeten 

worden, Door de lijst met 'nice to 

have's' in te voeren, het niet zo 

mag zijn, dat deze projecten aan 

de aandacht van Raad en College 

mogen ontsnappen  Verzoekt het 

college: Om de lijst met 'Nice to 

Have's' wel in het IP op te nemen 

tot het moment dat er meer ruimte 

is in het IP en tot een afweging kan 

leiden 


Moties Gemeentera

ad

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 25-06-

2015

12-11-

2015

Planning wordt gehaald, 

motie wordt afgedaan 

met de begroting.

12-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2014

4302

36

Motie 48 Smart 

begroting geeft grip op 

bereiken doelen

Verzoekt het college: -Uiterlijk bij 

de komende kadernota de 

prestatie-indicatoren te herijken 

zodat er voldoende prikkel vanuit 

gaat voor verbetering of behoud 

van een reeds bereikt hoog niveau; 

- de programmabegroting 2016 

doelen en activiteiten meer 

SMART te formuleren; -In de 

programmabegroting 2016 bij 

doelen en activiteiten een duidelijk 

onderscheid te maken tussen 

ongewijzigd beleid en 

nieuw/gewijzigd beleid (antwoord 

op de vraag "wat  gaan we anders 

doen"); -In overleg met de 

commissie bestuur en/of de 

werkgroep informatiewaarde te 

bezien of de financi\'ebn in de 

begroting meer specifiek kan 

worden weergegeven, in ieder 

geval voor de grootste 

activiteiten/producten per 

beleidsveld en een voorstel 

hiervoor bij de volgende kadernota 

te presenteren;   In de Kadernota  

paragraaf 2.2 pagina 16, een 

procesopmerking gemaakt, maar 

deze kan pas echt worden 

afgedaan bij de 

Programmabegroting omdat dan 

de indicatoren opnieuw worden 

vastgesteld, en niet bij de KN. 

Planning hiervan verschuift dus. 


Moties Gemeentera

ad

07. Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-06-

2015

definitieve afhandeling 

vindt plaats bij de 

begroting 2016

12-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2014

4297

83

Motie 14 Professionele 

lobby voor investeringen 

in de stad

Verzoekt het college: In overleg 

met omliggende gemeenten een 

lobby agenda op te stellen met 

inhoud en strategie van de lobby 

voor de komende jaren richting 

zowel provincie, Rijk als waar 

mogelijk Europa en de raad 

hierover binnen een jaar te 

informeren, 


Moties Gemeentera

ad

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 06-11-

2014

08-10-

2015

Eind september wordt 

een Lobbycursus 

afgerond en wordt een 

regio-overleg gehouden.

16-11-2015

2015

2148

86

Businesscase 

parkeergarage 

Schalkstad versnellen 

i.v.m. ontwikkeling 

SugarCity?

 De heer G\'fcn (GLH)  vraagt of 

het onderzoek naar de business 

case voor de parkeergarage in 

Schalkstad niet versneld dient te 

worden vanwege de 

ontwikkelingen bij SugarCity op 

een steenworp afstand. 

Burgemeester Schneiders zegt dat 

hij wethouder Van Spijk  zal vragen 

of een en ander bespoedigd kan 

worden. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 28-05-

2015

19-11-

2015

De nota wordt eind 

oktober in het college 

behandeld. De 

portefeuillehouder heeft 

met een brief over de 

voortgang zuidstrook 

Schalkstad de commissie 

en raad al kort 

geïnformeerd over de 

stand van zaken.

19-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2015

2560

08

Motie 9 Burgertop in 

Haarlem

Moties Gemeentera

ad

JVS 25-06-

2015

26-11-

2015

Griffie heeft overlegd en 

er is besloten de motie 

uit te voeren in de vorm 

van een raadsmarkt. 

Contact met Burgertop 

Amsterdam is gelegd. 

Voorstel is gedaan tot 

raadsmarkt op 

donderdag 26 november.

Uitnodiging voor 26 

november is verstuurd 

naar de burgertop. In de 

commissie van 24-09 

wordt gevraagd welke 

raadsleden willen 

assisteren bij 

voorbereiding.

24-09: Burgertop heeft 

bevestigd dat zij 

aanwezig kunnen zijn op 

26-11

26-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2015

2721

91

Motie 49 Digitaal 

Participeren

Verzoekt het college: Bij de 

programmabegroting 2016 te 

komen met een concrete 

uitwerking voor de plannen voor 

een interactieve website die voor 

burgers participatie 

vergemakkelijkt en voor de 

gemeentelijke organisatie bijdraagt 

aan een effici\'ebntere verwerking 

van participatie 


Moties Gemeentera

ad

6.1 

Dienstverlening

BS 25-06-

2015

27-11-

2015

In het najaar van 2015 

wordt gestart met een 

participatieplatfom 

parkeren, op basis van 

deze casus wordt 

gekeken of dit platform 

bruikbaar is voor 

participatie op andere 

vlakken in de toekomst. 

In november krijgt de 

raad een raadsnota over 

communicatie, waarin 

ook de motie over het 

participatieplatform wordt 

meegenomen.

27-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg
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programma pfh 

code
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datum
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kePlan

ning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2015

2721

32

Motie 45 Visie op waaier 

internetsites

Verzoekt het college:-142\'b7 Een 

visie te ontwikkelen op de 

toekomst van de verschillende 

websites in beheer van de 

gemeente of waarvan de 

gemeente de grootste financier is 

met als doel een effici\'ebnter 

beheer en een groter bereik \'b7 

Hierbij in ieder geval te 

onderzoeken: -of de websites 

lokethaarlem.nl, groenemug.nl, 

samenvoorelkaar.nl en 

haarlemmarketing.nl in de 

gemeentelijke website kunnen 

worden ge\'efntegreerd, eventueel 

met behoud van een thematische 

portal en/of subdomein 

(bijvoorbeeld loket.haarlem.nl);-

142 - vermindering van het aantal 

content management systemen 

door onder meer een mogelijkheid 

om via het centrale content 

management systeem van 

haarlem.nl snel en goedkoop 

tijdelijke themasites of thema-

pagina's op te richten; een 

afwegingskader voor de start van 

nieuwe websites 


Moties Gemeentera

ad

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 25-06-

2015

27-11-

2015

Deze motie wordt 

meegenomen in het 

opstellen van de 

raadsnota over 

communicatie, welke in 

november 2015 naar de 

raad wordt gezonden.

27-11-2015
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mer
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kePlan

ning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2014

4332

25

Motie 55 Wie (t) zaait 

zal oogsten: 

gereguleerde wietteelt 

voor een (financieel) 

solide Haarlem

Verzoekt het college op relaxte 

wijze de mogelijkheden te 

onderzoeken om:  1a. Als pilot een 

gemeentelijke wiettuin in te richten;  

 1b. Op kleine schaal ruimte in te 

richten in de stadkweektuinen, 

waar particulieren een perceel van 

een vierkante meter kunnen huren, 

voor het telen van maximaal vijf 

Cannabis Indica (Sensemilla) 

planten; 1c. De revenuen van de 

beperkte winst ten bate van de 

algemene middelen te laten 

komen, en de solvabiliteit in het 

bijzonder  Of 2. Aan te sluiten bij 

de initiatieven in de 

Haarlemmermeer, Eindhoven, 

Heerlen en Amsterdam  


Moties Gemeentera

ad

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 06-11-

2014

11-12-

2014

01-01-2016

2015

2301

14

Notitie VRK 

verdeelsleutel overhead 

en marktwerking

 De heer Fritz  is benieuwd of het 

voornemen om commerci\'eble 

dienstverlening goedkoper te 

maken betekent dat die daarmee 

de facto gesubsidieerd wordt door 

de publieke taken. Burgemeester 

Schneiders zegt desgevraagd toe 

op schrift uit te laten leggen hoe de 

toedeling van kosten bij de VRK 

geregeld was en gaat worden. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 04-06-

2015

27-08-

2015

Er is nog geen plan van 

de GGD waarin de 

tariefsverlagingen staan 

onderbouwd, het 

wachten is hierop. Zodra 

deze er is, wordt de 

commissie bestuur  

geïnformeerd,

31-03-2016
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mer
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kePlan
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reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2015

2301

26

Notitie VRK en 

zelfredzaamheid

 De heer Smit (OPH)  e.a. vinden 

dat zelfredzaamheid niet de basis 

kan vormen voor crisisbeheersing. 

Burgemeester Schneiders zal ook 

een notitie laten maken over het 

programma voor zelfredzaamheid. 

(Het gaat er vooral om in te spelen 

op de praktijk dat veel mensen bij 

rampen heel goed zichzelf weten 

te redden en dat veel 

voorzieningen die de overheid dan 

treft onbenut blijven.)   


Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 04-06-

2015

30-09-

2015

De VRK heeft het 

voorstel nog niet 

besproken.

31-03-2016

2014

2625

23

Gebruik Rentewinsten 

voor aflossing schulden

Wethouder Cassee zegt toe te 

betrekken bij de evaluatie van het 

coalitie akkoord in 2016 het 

inzetten van rentewinsten voor 

aflossing schulden. 


Toezeggingen Gemeentera

ad

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 26-06-

2014

28-04-

2016

28-04-2016

2015

2720

04

Motie 41 BIS De 

effecten van de 

meicirculaire

Besluit dat het college vanaf 2016 

op de woensdag voorafgaand aan 

de behandeling van de Kadernota 

een gedetailleerd  overzicht 

aanreikt van de effecten van de 

Meicirculaire op in ieder geval: -het 

dan lopende exploitatiejaar; -de 

meerjarenbegroting; -de 

doorwerking op de reservepositie 


Moties Gemeentera

ad

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

JVS 25-06-

2015

16-06-

2016

16-06-2016
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num

mer
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programma pfh 
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datum
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

2015

3618

38

Evaluatie sluitingstijden 

horeca

Burgemeester Schneiders  zegt 

toe dat over een jaar een 

terugkoppeling in de commissie zal 

plaatsvinden, waarbij hij zal 

rapporteren over knelpunten en de 

toereikendheid van het aantal 

tickets.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 27-08-

2015

30-08-

2016

30-08-2016

2015

3947

51

Toezegging Motie 

Handen op elkaar voor 

handhaving van 

toepassing bij 

vluchtelingenopvang

 De heer Van den Raadt (Trots) is 

benieuwd of zijn motie 'Handen op 

elkaar voor handhaving' hier ook 

van toepassing is. Burgemeester 

Schneiders  zal deze vraag 

schriftelijk beantwoorden. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 24-09-

2015

2015

3826

87

Toezegging Mondelinge 

versus schriftelijke 

afspraken in 

precarioverordening

 De heer Vreugdenhil (CU) heeft in 

de precarioverordening 2008 de 

mogelijkheid van mondelinge 

afspraken gezien en stelt voor in 

alle verordeningen standaard op te 

nemen dat afspraken op schrift 

gesteld dienen te worden. 

Wethouder Van Spijk zal laten 

uitzoeken hoe het zit met de 

mogelijkheden voor mondelinge 

afspraken, want hij is het ermee 

eens dat schriftelijk vastleggen de 

standaard zou moeten zijn, zeker 

voor grote projecten. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

7.1 Lokale 

belastingen en 

heffingen

JVS 17-09-

2015

2015

3826

63

Toezegging Overzicht 

bronnen precario-

onderzoek

 Wethouder Van Spijk zegt een 

overzicht van de bronnen toe die 

zijn geraadpleegd voor het 

onderzoek, ook al zal dat veel 

ambtelijke inzet vragen. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

7.1 Lokale 

belastingen en 

heffingen

JVS 17-09-

2015
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planning
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planning

2015

3947

61

Toezegging overzicht 

aantal inbraken in 

Schalkwijk per kwartaal

 De heer Van den Raadt (Trots) wil 

graag een periodiek overzicht van 

het aantal inbraken in Schalkwijk.  

Burgemeester Schneiders denkt 

dat het mogelijk moet zijn om het 

driemaandelijks overzicht van 

inbraken met de commissie te 

delen. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 24-09-

2015

2015

3988

71

Toezegging brief Kosten 

ex-gedetineerden

In de raadsvergadering van 1 

oktober 2015 zegt burgemeester 

Schneiders n.a.v. opmerkingen 

door de fractie Christenunie de 

raad voor de begroting een brief 

toe over de kosten m.b.t. ex-

gedetineerden 


Toezeggingen Gemeentera

ad

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 01-10-

2015

2015

3619

95

Rondvraag GroenLinks 

over ontbreken van 

handhaving bij graven 

van kabels onder bomen

Mw. Huysse informeert n.a.v. de 

recente stormschade of het klopt 

dat gemeente Haarlem niet 

handhaaft bij het graven onder de 

kroonprojectie van bomen. 

Burgemeester Schneiders  zegt 

toe hierover schriftelijk te 

rapporteren.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 27-08-

2015

2015

2560

26

Motie 13 De raad stelt 

de Kaders Geen geheim 

van geheime stukken

Af te handelen door Presidium 
 Moties Gemeentera

ad

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

25-06-

2015

13
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planning
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2015

2724

19

Motie 82 NLMP Geen 

gelul, Inge Crul fair play 

bokaal

Via het presidium wordt de griffie 

opgedragen -142\'b7 Een fairplay 

klassement bij te houden tijdens 

de raadsvergadering \'b7 De in de 

bijlage gestipuleerde regels hierbij 

als reglement te hanteren \'b7 

Maandelijks in de Raadsaam de 

top 3 in het klassement te 

rapporteren  Jaarlijks bij de 

begroting de Inge Crul geen Gelul 

fair play bokaal uit te reiken aan 

het beste raadslid in dit kader  

Ingediend door 

gelegenheidsfractie NLMP: combi 

VVD/SP/GLH Voorgestemd door 1 

lid van de VVD, PvdA, CDA, AP, 

OPH, CU, SP, GLH en 4 leden van 

D66

Moties Gemeentera

ad

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

25-06-

2015

2015

3617

91

Nieuw Reglement van 

Orde van Commissie 

Beroep- en 

Bezwaarschriften

Het nieuwe RvO wordt op 4 sept. 

in de cie. BBS besproken. 

Burgemeester Schneiders  zegt 

toe dat het daarna ter kennisname 

aan cie. Bestuur wordt gestuurd.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 27-08-

2015

2015

1123

81

Notitie EU-

aanbestedingsregels 

i.r.t. zaken van 

algemeen zwaarwegend 

belang

SP vraagt waar notitie blijft over 

zaken van algemeen zwaarwegend 

belang waarvoor de EU-

aanbestedingsregels niet van 

kracht zijn (toegezegd bij 

kadernota).

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 19-02-

2015

14


