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

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code
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datum
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2015

1297

90

Nieuwe procedure 

berichtenverkeer                                                                                                                                                                                                                                   

Wethouder Van Spijk stelt voor 

meteen na het zomerreces te 

rapporteren aan de commissie over 

de voortgang. In de 

voortgangsrapportage zal hij 

aangeven hoe de suggestie van het 

kenmerk wordt opgepakt.   


Toezeggingen Commissie 

bestuur

06. Burger, 

bestuur en 

veiligheid

JVS 26-03-

2015

27-08-

2015

27-08-2015

2014

4586

80

Jaarverslag NV 

Spaarnelanden

Betrokkenheid raad bij bestemming 

resultaat/continuiteit

Jaaragenda Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-12-

2014

18-06-

2015

Praktisch is als er één 

informatienota komt over de 

(grote) gemeentelijke 

deelnemingen. Daarin 

wordt niet alleen ingegaan 

op het jaarverslag 2014 van 

NV SRO maar ook op dat 

van Spaarnelanden NV 

2014. Er is gelet hierop 

even gewacht tot de 

jaarrekening 2014 van 

Spaarnelanden definitief is 

vastgesteld.. Verwacthing is 

dat de informatienota of 

vlak voor het reces of 

meteen erna voor het 

college kan worden 

geagendeerd. Gelet hierop 

is de planning  gewijzigd 

naar 27 augustus (1e 

commissie bestuur na het 

reces).

T.k.n. 24/9 

(8/10 en 

15/10)
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zaak

num

mer
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oorspr
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ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

4587

20

Jaarverslag GEM 

Schalkstad

Betrokkenheid raad bij bestemming 

resultaat/continu\'efteit

Jaaragenda Commissie 

bestuur

07. Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-12-

2014

18-06-

2015

Praktisch is als er één 

informatienota komt over de 

(grote) gemeentelijke 

deelnemingen. Het 

jaarverslag zal gelijk mee 

gestuurd worden met het 

jaarverslag 2014 van NV 

SRO en dat van 

Spaarnelanden NV 2014. 

Er is gelet hierop even 

gewacht tot de jaarrekening 

2014 van Spaarnelanden 

definitief is vastgesteld.. 

Verwachting is dat de 

informatienota of vlak voor 

het reces of meteen erna 

voor het college kan 

worden geagendeerd. Gelet 

hierop is de planning  

gewijzigd naar 27 augustus 

(1e commissie bestuur na 

het reces).

T.k.n. 24/9 

(8/10 en 

15/10)
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2014

4586

98

Jaarverslag NV SRO Betrokkenheid raad bij bestemming 

resultaat/continu\'efteit

Jaaragenda Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-12-

2014

18-06-

2015

Praktisch is als er één 

informatienota komt over de 

(grote) gemeentelijke 

deelnemingen. Daarin 

wordt niet alleen ingegaan 

op het jaarverslag 2014 van 

NV SRO maar ook op dat 

van Spaarnelanden NV 

2014. Er is gelet hierop 

even gewacht tot de 

jaarrekening 2014 van 

Spaarnelanden definitief is 

vastgesteld.. Verwacthing is 

dat de informatienota of 

vlak voor het reces of 

meteen erna voor het 

college kan worden 

geagendeerd. Gelet hierop 

is de planning  gewijzigd 

naar 27 augustus (1e 

commissie bestuur na het 

reces).

T.k.n. 24/9 

(8/10 en 

15/10)

2014

4297

72

Motie 13 Zichtbaar 

Transparanter

Verzoekt het presidium: Om op korte 

termijn een onderzoek in te stellen 

naar de kosten en mogelijkheden (van 

beheer) van een goede audiovisuele 

vastlegging van gemeenteraads- en 

commissievergaderingen; 


Moties Gemeentera

ad

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

griffie 06-11-

2014

29-01-

2015

uitwerking is momenteel in 

voorbereiding en wordt 

besproken in het 

Seniorenconvent.

2015

3434

28

Aanpassing GR 

Cocensus

Jaaragenda Commissie 

bestuur

7.1 Lokale 

belastingen en 

heffingen

JVS 10-06-

2015

17-09-

2015

5-11-2015
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zaak

num

mer
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kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

4589

58

Evaluatie 

Raadsjaaragenda 2015

Evaluatie invoering nieuw instrument Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 18-12-

2014

17-09-

2015

17-09-2015

2014

4589

72

Septembercirculaire Tijdstip afhankelijk van Rijk Jaaragenda Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-12-

2014

17-09-

2015

Septembercirculaire 

Algemene uitkering 

verschijnt op Prinsjesdag 

15 september. Dat is te kort 

dag om op 17 september 

een inhoudelijke 

behandeling mogelijk te 

maken.

De nota wordt behandeld in 

het college van 6 oktober 

2015 en gaat dan door naar 

de commissie Bestuur.

08-10-2015

2014

4518

18

Nota reserves en 

voorzieningen

Jaaragenda Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-12-

2014

18-06-

2015

door prioriteitstelling 

jaarstukken, kadernota, etc. 

vertraagd

08-10-2015

2014

4603

48

Programmabegroting 

2016-2019

Jaaragenda Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-12-

2014

05-11-

2015

Op 1 oktober aangeboden 

aan de raad.

05-11-2015
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2014

4518

25

Kostendekkendheid 

waboleges

Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

JVS 18-12-

2014

18-06-

2015

Voorafgaand is een 

informatiebijeenkomst 

georganiseerd voor de 

commissie ontwikkeling en 

bestuur op 2 juli 2015

In de commissie Bestuur 

van 3 september 2015 is 

gemeld dat op verzoek van 

de leden van de raad in 

casu eerst een opinienota 

naar de raad komt.

05-11-2015

2014

4602

77

Raadsjaaragenda 2016 Eerste concept i.o.m. BMO/organisatie Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

18-12-

2014

05-11-

2015

05-11-2015

2015

0685

56

Aanpassing 

Gemeenschappelijke 

Regeling Paswerk

Jaaragenda Gemeentera

ad

07. Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-12-

2014

10-09-

2015

planning conform 

commissiecyclus (op 27/8 

heeft in commissie 

samenleving de 

voorbereiding 

plaatsgevonden)

05-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg
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programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2015

1613

26

Notitie hanteren WNT-

normen bij 

inkooprelaties in 

sociaal domein

 Burgemeester Schneiders zegt dat 

onderzocht moet worden hoe ver men 

kan en wil gaan bij externe partijen. 

De openbare 

aanbestedingsprocedures zijn strikt 

gereguleerd en er mogen geen 

ongelijke speelvelden ontstaan. Ook 

het opnemen van de WNT-normen als 

subsidievoorwaarde moet nog nader 

uitgezocht worden, omdat er mogelijk 

juridische haken en ogen aan zitten. 

De politieke wens is echter duidelijk 

en hij zal de commissie informeren 

over de bevindingen. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

JVS 16-04-

2015

27-08-

2015

Het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties werkt 

momenteel, met de VNG en 

IPO, aan een modelaanpak 

met betrekking tot het 

verbinden van 

subsidievoorwaarden ten 

aanzien van topinkomens 

bij gesubsidieerde 

instellingen. (Kamerbrief 8 

juli 2015, kenmerk 2015-

0000384781).  De 

modelaanpak is in concept 

gereed en wordt nog 

besproken met VNG en 

IPO. We wachten op nader 

bericht over deze 

modelaanpak.

05-11-2015

2015

1494

56

Parkeergarage 

Schalkstad - aangepast 

voorstel incl. 

businesscase

Wethouder Van Spijk zegt toe in 

september met een nieuw voorstel 

rond een uitgewerkte businesscase te 

komen. Hij zal het bedrag van 1,7 

miljoen in het IP opnemen.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 09-04-

2015

17-09-

2015

op dit moment wordt de 

business case samen met 

de VVE van het 

winkelcentrum uitgewerkt.

19-11-2015

2014

4602

98

Derde financiële 

wijziging 2015

Jaaragenda Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-12-

2014

26-11-

2015

26-11-2015

2014

4501

01

Nieuw actieprogramma 

Veilig Uitgaan 2015-

2018

Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 18-12-

2014

18-06-

2015

Oorspronkelijke datum was 

19 maart 2015.

30-11-2015
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num

mer
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kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

4604

15

Bestuurlijke planning & 

controlkalender 2016

Jaaragenda Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-12-

2014

03-12-

2015

03-12-2015

2014

4604

28

Onderzoek 213a: 

toewijzing ligplaatsen

Jaaragenda Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-12-

2014

03-12-

2015

03-12-2015

2014

4604

22

Normenkader financiële 

rechtmatigheid 2015

Jaaragenda Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 18-12-

2014

03-12-

2015

03-12-2015

2014

4621

61

Dienstverleningsvisie Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.1 

Dienstverlening

JVS 18-12-

2014

17-09-

2015

ivm samenhang 

bestuursstijl vertraagd.

03-12-2015

2014

4507

05

Evaluatie stadskrant en 

website

Nieuwe werkwijze in 2013/2014 Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 18-12-

2014

09-04-

2015

Het kwantitatieve 

onderzoek naar de 

communicatiemiddelen is 

net voor de zomer rond. In 

september volgt een 

kwalitatief onderzoek. 

Daarna vertaling van 

gegevens.

03-12-2015

2014

4604

09

Haarlemse 

belastingvoorstellen

Jaaragenda Commissie 

bestuur

7.1 Lokale 

belastingen en 

heffingen

JVS 18-12-

2014

03-12-

2015

03-12-2015
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zaak

num

mer
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code
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datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2015

1204

69

Legesverordening incl. 

onderverdeling posten 

bouwleges

 De heer Vreugdenhil (CU)  vraagt in 

de komende legesverordening alvast 

een onderverdeling te maken in de 

verschillende posten waarover 

bouwleges verdeeld worden 

('kruissubsidi\'ebring') die in de 

antwoorden op vragen van de 

ChristenUnie over de leges staan 

vermeld. Zie Beantwoording vraag 9 

van art. 38-vragen CU over leges 

bouw hekken (2015/038142) 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddele

n

JVS 19-03-

2015

03-12-

2015

03-12-2015

2014

4499

48

Handhavingsstrategie 

Drank- en Horecawet

Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 18-12-

2014

19-03-

2015

Oorspronkelijke datum was 

19-02-2015. Nu op 19-03-

2015 gezet. Nog geen 

definitieve datum bekend. 

Doorgeschoven naar eind 

2015 (3/12/2015). reden is 

dat de strategie gekoppeld 

is aan de besluitvorming 

rond de 

horecasluitingstijden, de 

wijziging van de APV, het 

actualiseren van het 

horecasanctiebeleid en  en 

het nieuwe programma 

Veilig Uitgaan.

03-12-2015

2014

4604

04

Raadsjaaragenda 2016 Definitief vaststellen Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

18-12-

2014

03-12-

2015

03-12-2015

2015

1689

03

Actualisatie 

integriteitsbeleid

Nieuw raadsjaaragendapunt n.a.v. 

presentatie in commissie bestuur op 

19 maart

Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 19-03-

2015

03-12-

2015

03-12-2015
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num

mer
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planning

2015

1961

32

Strategische 

positiebepaling 

Spaarnelanden

 Wethouder Van Spijk wil per scenario 

aangeven wat de gevolgen zijn voor 

de vennootschapsbelasting. Ook zal 

op grond van de jurisprudentie nader 

worden geconcretiseerd wat 

voldoende dringende redenen zijn om 

een contract op te zeggen. Ook de 

suggesties over marktverkenningen, 

het meenemen van het RKC-rapport, 

de gevolgen voor werknemers en de 

vergelijkingen met andere gemeenten 

zal hij meenemen bij het onderzoek. 

Wethouder Van Spijk  zegt ook de 

suggestie van GroenLinks om de 

mogelijkheden te onderzoeken om 

met vergelijkbare partners in andere 

gemeenten samen te werken om een 

breder gebied te bedienen met deze 

diensten, te zullen meenemen in het 

onderzoek en in de discussies met het 

bedrijf en de Raad van Toezicht. Hij 

verwacht in oktober met een stuk naar 

de raad te kunnen komen. 


Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.1 

Dienstverlening

JVS 13-05-

2015

05-11-

2015

De wethouder stuurt in 

oktober 2015 een brief aan 

de commissie over de 

planning en de huidige 

stand van zaken .

17-12-2015
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2014

3745

85

Motie Niet meer 

eeuwigdurend contract 

Spaarnelanden

Verzoekt het college   Op korte termijn 

een juridisch onderzoek te doen welke 

mogelijkheden er zijn om de 

eeuwigdurende volume-afspraken met 

Spaamelanden op te zeggen of om te 

zetten in afspraken voor een bepaalde 

termijn dan wel hierover op basis van 

een gezamenlijke overeenkomst met 

Spaamelanden in te voorzien   Voor 1 

januari 2015 de raad te informeren 

over de mogelijkheden   Voor 1 juli 

2015 mede op basis van dit 

onderzoek de strategisch positie ten 

opzichte van Spaamelanden te 

herijken;   Wethouder geeft aan dat de 

looptijd van de uitvoeringscontracten 

van 4 jaar benut kan worden voor 

herijking van de convenantafspraken 

met Spaarnelanden. 


Moties Gemeentera

ad

Financiën/algem

ene 

dekkingsmiddele

n

JVS 01-07-

2015

zie BBV 2015 146804

De wethouder stuurt in 

oktober een brief aan de 

commissie over de planning 

en de huidige stand van 

zaken .

17-12-2015

2014

4488

34

Evaluatie APV Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.3 Openbare 

orde en 

veiligheid

BS 18-12-

2014

09-04-

2015

Planning veranderd in 

afwachting van 

besluitvorming over het 

amendement Minder 

regels, minder handhaving 

en vanwege prioritering van 

andere zaken.

17-12-2015
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mer
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kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

2014

2523

29

Discussienota Wet 

Markt en Overheid

Wethouder Cassee levert begin 

oktober een denkpiste = discussiestuk 

aan over de Wet Markt en Overheid 

als opmaat voor discussie in de 

commissie.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

Burger en 

bestuur

JVS 17-09-

2015

Planning verder uitgesteld, 

we zijn in afwachting van de 

evaluatie van de wetgeving 

door het Rijk, het is nog niet 

precies te voorspellen 

wanneer deze plaats vindt. 

zie ook het tussenbericht 

van 15 december 2014

25-02-2016
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