Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

CC
2018 Motie 2.36
Concer 4229 Global goals
ncontro 37
door
l
specifieke
planning

omschrijving

Roept het college op: Zo
gauw mogelijk met concrete
(actie) plannen te komen hoe
Haarlem de Global Goals gaat
halen en wat daar de
consequenties van zijn ( bv op
budgetten bij de begroting en
op inzet van FTE )

soort

Moties

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

Gemee
nteraad
Haarle
m

ontstaa status
ns
zaak
datum

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

12-072018

1

In route

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning

Plannin
g
In 2017 heeft er een 14-05inventarisatie
2019
plaatgevonden
aangaande de
mogelijkheden voor
extra inspanningen
voor het bereiken
van de SDG's. In
2019 zijn
onderzoeksresultate
n van het 213a
onderzoek
Betrouwbare
informatie over
duurzaamheid
gepubliceerd. In dit
onderzoek wordt de
link gelegd tussen
de SDG's en
gemeentelijke
doelen en
activiteiten. In de
kadernota 2019 is
tot slot een pargraaf
Duurzaamheid
opgenomen,
Gemeente Haarlem
heeft hierin opnieuw
zich gecommitterd
aan het
gedachtengoed van
de SDG's. Op
basis van deze drie

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
14-052019

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

CC
2019 Toezegging
Concer 5601 rapporteren in
ncontro 13
in
l
ontwerpbegroti
ng 2020 over
overgenomen
aanbevelingen
rapporteurs
Duisenberg
methode

Het college te verzoeken in de Toezeggi Gemee 6.2
MSN
begroting te rapporteren over
ngen
nteraad Gemee
de voortgang van de
Haarle ntelijk
implementatie van de door de
m
bestuur
rapporteurs geformuleerde
aanbevelingen en waar
mogelijk deze in de komende
begroting reeds te
implementeren. Het betreft de
volgende aanbevelingen:-3601.
Neem indicatoren op bij alle
doelen én alle prestaties ; 2.
Maak financieel inzichtelijk wat
de besteding van middelen is
op het niveau van doelen en
prestaties en niet alleen op
ECDW 2018 Motie 9.3
Roept het college op-360· Om Moties
Gemee 6.2
MTM
Econo 6591 Tijdelijk is snel in de Prestatieafspraken
nteraad Gemee
mie
29
en
afspraken te maken voor het
Haarle ntelijk
Cultuur
draadkrachtig plaatsen van 500 tijdelijke
m
bestuur
sociale huurwoningen op zo
Duurza
kort mogelijke termijn doch in
amheid
ieder geval deze
en
bestuursperiode · Voor het
Wonen
einde van 2018 de commissie
Ontwikkeling een lijst met

2

27-062019

Commiss
ie/raad

27-092018

Overig

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
26-092019

06-122018

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
26-09- Ter
2019 kennisname

11/4 Wordt
05-03meegenomen in pva 2020
Taskforce
huisvesting
kwetsbare groepen.
13-02-2019
Afhandeling vindt
plaats via rapportage
van de taskforce
huisvesting

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

PCM
2020 Toezegging
Project- 0097 wethouder
en
577 Snoek een
Contra
notitie te
ctmana
leveren over
gement
de
beslismomente
n van de raad
binnen het
civiel
planproces en
ruimtelijk
planproces

omschrijving

N.a.v. de ingetrokken motie
14.6 Motie-GLH-AP-CU-TrotsHlm-Civiel-planproces-1 zegt
wethouder Snoek toe een
notitie te leveren over de
beslismomenten van de raad
binnen het civiel planproces en
het ruimtelijk planproces en dit
onderwerp nogmaals te
bespreken in de commissie.

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

Toezeggi Gemee 6.2
MSN
ngen
nteraad Gemee
Haarle ntelijk
m
bestuur

30-012020

3

Commiss
ie/raad

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
09-042020

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
09-042020

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

CC
2020 RKC
Concer 0305 Onderzoek
ncontro 530 Governance
l
Spaarnelanden
- Rolinvulling
raad

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

De raad geeft het college de
Toezeggi Gemee 6.2
ROGM 27-02opdracht in elk geval jaarlijks
ngen
nteraad Gemee
2020
voor bespreking aan te bieden:
Haarle ntelijk
een rapportage over de
m
bestuur
prestatieafspraken met
Spaarnelanden en een
rapportage over de jaarstukken
(met daarin de strategische
aandeelhoudersbesluiten).

4

stand van zaken

Commiss is afgedaan met
ie/raad
aanvulling van het
protocol actieve
informatieplicht
(2020/514184)
waarin een
algemeen
uitgangspunt is
toegevoegd dat
jaarverslagen van
verbonden partijen
ter kennisname en
voorzien van een
toelichting naar de
raad worden
gestuurd.

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
25-032021

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
03-09- Ter advisering
2020

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

ECDW 2019 Toezegging
Econo 4689 informatie
mie
57
subsidievoorwa
Cultuur
arden en
definitieve
Duurza
statuten
amheid
Stimuleringsfon
en
ds lokale
Wonen
journalistiek

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
nota "Oprichten
ngen
sie
stimuleringsfonds lokale
bestuur
journalistiek" zegt
burgemeester Wienen toe de
commissie te informeren over
de subsidievoorwaarden en
verder de definitieve statuten
van het Stimuleringsfonds te
doen toekomen.

ontstaa status
ns
zaak
datum

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

13-062019

5

stand van zaken

Commiss Deze is afgedaan
ie/raad
via het
collegebesluit
Verstrekken gift
Haarlems
Mediafonds

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
03-092020

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
03-09- Ter
2020 kennisname

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

BC
2018 Toezegging
Bestuur 2205 actualisatie
en
63
jaarplanning
Comm
en actielijst
unicati
commissie
e
Bestuur

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

N.a.v. de herhaalde, dringende Toezeggi Commis
verzoeken van diverse fracties ngen
sie
over opschoning van oude
bestuur
toezeggingen en data in
actielijst en jaarplanning van
commissie Bestuur, zegt
wethouder Botter toe dat de
verantwoordelijke wethouder(s)
in overleg met de nieuwe
commissievoorzitter de lijsten
z.s.m. zullen (laten)
actualiseren en afhandelen.

ontstaa status
ns
zaak
datum

6.2
NVTH 26-04Gemee
2018
ntelijk
bestuur

6

Overig

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
28-06- Is blijvend punt van
2018
aandacht

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
10-12- Ter
2020 kennisname

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

ECDW 2021 Subsidieregelin
Econo 0180 g Haarlems
mie
548 Mediafonds
Cultuur

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

Jaaragen Commis 6.2
JW
da
sie
Gemee
bestuur ntelijk
bestuur

24-032021

Duurza
amheid
en
Wonen

7

stand van zaken

Commiss deze BAZ kan
ie/raad
worden afgedaan
omda de afdoening
is gegaan via het
Collegebesluit
Verstrekken gift
Haarlems
Mediafonds

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
08-042021

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
08-04- Ter
2021 kennisname

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

CC
2020 RKC
Concer 0305 Onderzoek
ncontro 366 Governance
l
Spaarnelanden
- Formele
Governance

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

De raad geeft het college de
RKC
Commis 6.2
FR
opdracht de formele
aanbeveli sie
Gemee
governance op orde te brengen ng
bestuur ntelijk
door de rollen van
bestuur
opdrachtgever en
aandeelhouder in het college te
scheiden. De combinatie van
de rollen is ongewenst, zeker
nu er spanning is ontstaan
tussen beide rollen als gevolg
van de discussie over de DDObedragen en de strategische
ontwikkeling.

CC
2021 Toezegging
Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
Concer 0089 totaaloverzicht nota steunmaatregelen Corona ngen
sie
ncontro 901 kosten
zegt wethouder Rog toe, op
bestuur
l
noodsteunmaat verzoek van de heer Smit
regelen
(OPH), een totaaloverzicht te
Corona en
doen toekomen van de kosten
dekking
van alle noodsteunmaatregelen
Corona en de bijbehorende
dekking.

27-022020

6.2
RAAD 11-02Gemee TE
2021
ntelijk
bestuur

8

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

Plannin
g
Commiss Het college heeft op 20-05- De afdoening van de 10-06- Ter advisering
ie/raad
voorhand kenbaar
2021
meeste
2021
gemaakt dat in geval
aanbevelingen vindt
van discussie; om
plaats dmv
de
aanpassing van de
opdrachtgeversrol
Nota verbonden
voor SRO en
partijen, hierdoor
Spaarnelanden en
was de afdoening
aandeelhoudersrol
gelijktijdig
nog binnen het jaar
geagendeerd. Aan
te ontvlechten en
deze aanbeveling is
dus bij verschillende
echter al invulling
portefeuillehouders
gegeven.
te
beleggen.
Deze
Overig
In de
30-0630-06- Ter
Voortgangsrapportag 2021
2021 kennisname
e wordt het
gevraagde
totaaloverzicht
geboden.

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

VH
2019 Motie 03
Veiligh 9602 Vuurwerk bij
eid en 62
de
Handh
jaarwisseling
aving

omschrijving

soort

Twee mensen D66 stemmen
Moties
voor Verzoekt het College:
Het aantal vuurwerkvrije zones
bij de Jaarwisseling 2019/2020
substantieel uit te breiden ten
opzichte van de Jaarwisseling
2018/2019; Een oproep aan
alle Haarlemmers te doen om
bij de Jaarwisseling 2019/2020
vrijwillig af te zien van het
afsteken van (knal)vuurwerk;
In overleg met het bedrijfsleven
van Haarlem, Handhaving,
Politie en andere relevante
maatschappelijke organisaties
te onderzoeken of te beginnen
bij de Jaarwisseling 2020/2021:
o een algeheel verbod op het
afsteken van consumenten
vuurwerk van kracht kan
worden in de hele - of delen
van de - gemeente; o als
alternatief op één of meerdere
nader te bepalen plaatsen in de
gemeente professionele
(vuurwerk)shows
georganiseerd kunnen worden;
De resultaten van dit
onderzoek te verwerken in een
voorstel aan de Raad uiterlijk 1
juni 2020

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

Gemee
nteraad
Haarle
m

ontstaa status
ns
zaak
datum

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

07-112019

9

Overig

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

Plannin
g
23-12-2021: Is
01-06- Dit jaar zal voor de
01-07afgedaan met de
2020
zomer een stuk naar 2021
BBV (2020/494260).
de raad gestuurd
worden met een
voorstel

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

MO
2021 Motie
-851 -851
Maatsc 0209 21.15BIS
happeli 332 NIeuwe
jke
kansen voor
Onders
een humaner
teuning
vluchtelingenbe
leid

soort

Moties

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

Gemee
nteraad
Haarle
m

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

ontstaa status
ns
zaak
datum

06-042021

10

In route

stand van zaken

Deze BAZ is
afgedaan met brief
aan Tweede Kamer
der Staten Generaal
(doc nr:
20210545959)

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
02-092021

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
02-092021

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

CC
2020 Toezegging
Concer 0823 financiële en
ncontro 908 juridische
l
consequenties
van de melden
vergunningsplic
ht

Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
nota opinienota
ngen
sie
Dataverzameling in de
bestuur
openbare ruimte zegt
burgemeester Wienen toe de
financiële en juridische
consequenties in kaart te
brengen van een meld- en
vergunningsplicht.

BBOR 2017 RKC
Beheer 3070 onderzoek
en
21
Jaarstukken
Beleid
2016 - Meer
Openb
aandacht voor
are
het fysiek
Ruimte
domein in het
jaarverslag

De raad draagt het college op
om a) In de begroting de
afspraken over de
beeldkwaliteit in de wijken toe
te lichten. b) In ieder geval in
het gebiedsverslag op
wijkniveau te rapporteren over
effect- en prestatie-indicatoren
en de resultaten op de
beeldkwaliteit.

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

RKC
Rekenk 7.2
MSN
aanbeveli amerco Algeme
ng
mmissie ne
dekking
Haarle smiddel
m
en

11

ontstaa status
ns
zaak
datum

03-092020

Overig

28-062017

Overig

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
09-092021

In de begroting
30-11programma 5 is een 2017
indicator
opgenomen welke
niet alleen voor de
hele stad, maar ook
het
beeldkwaliteitsniveau
per gebied wordt
weergegeven.
Hierop wordt dus in
het jaarverslag 2019
voor het eerst
gegevens over
vermeld. In de
gebiedsjaarverslagen
worden bij het
jaarverslag per
gebied de
gebiedsprogramma's
verantwoord. In de
Programmabegroting
2019-2023 (p. 177)

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
09-09- Ter
2021 kennisname

Aanbeveling a kan
07-10- Ter
voor het eerst
2021 kennisname
worden afgedaan
met de
programmabegroting
2019, afdoening
aanbeveling b volgt
in het jaarverslag
over 2019. Jaarverslag wordt
2e kwartaal 2020
verwacht. 13-5-2020:
planning verschoven
wegens ontbreken
gegevens
jaarverslag.

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

CC
2019 Motie 39BIS
Concer 5680 Besteed lokaal
ncontro 37
aan
l

omschrijving

Draagt college op: Altijd
proberen om lokaal aan te
besteden met natuurlijk
inachtneming van de
aanbestedings regels

soort

Moties

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

Gemee
nteraad
Haarle
m

6.2
JB
Gemee
ntelijk
bestuur

ontstaa status
ns
zaak
datum

04-072019

12

Overig

stand van zaken

·{\*·-150 Uitvoering
Er zal bij
meervoudig
onderhandse
aanbestedingen
zoveel mogelijk
lokaal aanbesteed
worden (maar dat is
niet altijd mogelijk
omdat de markt zich
er niet voor leent),
bij nationale of
Europese
aanbestedingen is
lokaal aanbesteden

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
01-04- in cie Bestuur
2020
verzocht om
aanvulling
inkoopbeleid met
lokaal aanbesteden

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
07-10- Ter
2021 bespreking

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

CC
2020 Nota Inkoop
Concer 1166 en
ncontro 558 aanbesteden
l

omschrijving

opgenomen nav overleg
wethouder. voorzitter en
ciegriffier

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

Jaaragen Commis 6.2
JB
da
sie
Gemee
bestuur ntelijk
bestuur

ontstaa status
ns
zaak
datum

07-122020

13

Overig

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
11-02- naar aanleiding van
2021
combistaf waren
wijzigingen in de
nota noodzakelijk

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
07-10- Ter
2021 bespreking

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

CC
2020 Toezegging
Op verzoek van de commissie
Concer 1187 rooster van
(mevrouw Van der Windt, D66)
ncontro 504 aftreden leden zegt burgemeester Wienen toe
l
referendumco na te gaan of er een rooster
mmissie
van aftreden kan worden
gemaakt zodat niet alle leden
tegelijk aftreden.

MO
2020 Motie 23.1 Een
Maatsc 0623 kiinderfeest
happeli 733 voor iedereen
jke
Onders
teuning

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

Toezeggi Commis 6.2
JW
ngen
sie
Gemee
bestuur ntelijk
bestuur

verzoekt het college om: een Moties
constructieve dialoog aan te
gaan met instellingen die nog
steeds gebruikmaken van de
Zwarte Piet en deze
instellingen te stimuleren om
afscheid te nemen van Zwarte
Piet, met de organisaties van
de Haarlemse Sint-intochten in
gesprek te gaan over het niet
meer op voeren van Zwarte
Piet en niet afbeelden van
Zwarte Piet in druk,
snoepgoed, sociale media,
reclame-uitingen of anderszins,
uitsluitend nog te participeren
in Sinterklaasfeesten zonder
Zwarte Piet, en dus niet meer
te participeren - in de vorm van:

Gemee
nteraad
Haarle
m

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

14

ontstaa status
ns
zaak
datum

10-122020

Commiss
ie/raad

25-062020

In route

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

Plannin
g
04-11- Deze toezegging
04-11- Ter
2021
wordt afgedaan door 2021 kennisname
verwerking in de
nieuwe
referendumverordeni
ng. Die wordt naar
verwachting in
februari in de
commissie Bestuur
behandeld.

Tijdens de
02-12behadeling van deze 2021
motie op 25 juni
2020 heeft het
college aangegeven
positief te staan
tegenover de
strekking van de
motie en heeft
tijdens de
vergadering al een
aantal alternatieven
voorgesteld, om
praktische redenen.
In 2020 waren er
vanwege de
beperkende
coronamaatregelen
nauwelijks

02-122021

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

PG
2021 Toezegging
Progra 0033 nagaan
mma
343 maximaal
en
aantal maal
Gebied
herkiesbaar
smana
gement

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
verordening op de wijkraden
ngen
sie
zegt wethouder Berkhout toe
bestuur
na te gaan of er draagvlak is
om het aantal keer dat een
wijkraadlid herkiesbaar kan zijn
te maximeren.

JOS
2021 Motie 12
Jeugd 0448 Discrimineren
Onder 867 mogen we
wijs en
nooit
Sport
accepteren

ontstaa status
ns
zaak
datum

6.2
JB
Gemee
ntelijk
bestuur

14-012021

Jaaragen Gemee 6.2
JB
da
nteraad Gemee
Haarle ntelijk
m
bestuur

08-072021

CC
2016 RKC
Concer 2568 onderzoek
ncontro 56
Jaarstukken
l
2014 Informatiewaar
de

De raad draagt het college op:
a) indicatoren te verfijnen afgedaan b) afgewikkeld c)
afgewikkeld (niet
overgenomen) d) de
verantwoording te digitaliseren
en interactief te maken afgedaan e) meer aandacht
voor horizontale
verantwoording

RKC
Rekenk 7.2
RAAD 11-06aanbeveli amerco Algeme TE
2015
ng
mmissie ne
dekking
Haarle smiddel
m
en

CC
2020 RKC
Concer 0305 Onderzoek
ncontro 399 Governance
l
Spaarnelanden
-

De raad geeft het college de
opdracht de statutenwijziging
met betrekking tot de doelen
van de N.V. alsnog te
onderbouwen zodat de raad

RKC
Gemee 6.2
FR
aanbeveli nteraad Gemee
ng
Haarle ntelijk
m
bestuur

27-022020

15

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

Plannin
g
In route
Tijdens de
09-12- Is onderwerp van
09-12- Ter
wijkradenconferentie 2021
gesprek tijdens de
2021 kennisname
in oktober is aan de
wijkradenconferentie
wijkraden, door
op 29 oktober 2021
middel van een
peiling, voorgelegd
of het aantal keer
dat een wijkraadslid
herkiesbaar is te
Dit
Commiss maximeren.
Er dient nader
23-12- De gevraagde
23-12ie/raad
onderzoek en
2021
planning om voor de 2021
vervolgoverleg
begrotingsbehandelin
plaats te vinden met
g in november 2021
het MBO Nova
een compleet
College en bureau
antwoord te krijgen
Discriminatiezaken
over de aanpak
gezamenlijk om de
stagediscriminatie is
omvang van
niet haalbaar,
stagediscriminatie
aangezien er nader
en de wijze waarop
overleg dient plaats
deze plaatsvindt
te vinden met
helderder te krijgen.
betrokken
Ook
een
aantal
Overig
De streefwaarden
14-06- organisaties.
In overleg met RKC 30-12- Ter

Overig

worden door de
2016
beleidsinhoudelijke
afdeling in overleg
met afdeling DIA
opgesteld. Hierbij
wordt gekeken naar
eventuele
mogelijkheid tot
benchmark/vergelijki
ng met andere
gemeenten.
01-042021

wordt gezocht naar
goede oplossing

2021

kennisname

De commissie
31-12- Ter advisering
Bestuur beraadt zich 2021
in april over iZoof
CarSharing, door dit
eerst bestuurlijk af te

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

Griffie 2018 Toezegging
Haarle 1255 RKC-notitie
m
88
over
verantwoording
over
medebewindst
aken

PG
2021 Toezegging
Progra 0159 nieuwe
mma
214 werkwijze
en
zienswijzen
Gebied
raad MRA
smana
stukken
gement

omschrijving

RKC-voorzitter de heer Smit
stelt voor om door de RKC een
notitie over verantwoording
over medebewindstaken te
laten maken.

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

Toezeggi Commis 7.1
RAAD 30-11ngen
sie
Lokale TE
2017
bestuur belastin
gen en
heffing
en

Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
nota Zienswijzen convenant
ngen
sie
governance samenwerking
bestuur
Zuid-Kennemerland zegt
burgemeester Wienen toe, op
verzoek van mevrouw Van der
Windt (D66), voortaan een
'nieuwe stijl' te hanteren als het
gaat om het ophalen van de
zienswijze van de
commissie/raad op MRAstukken. Fracties worden
tegelijk
met BenW
in staat
Griffie 2020 Toezeggiing
Burgemeester
Wienen
gaat op Toezeggi Gemee
Haarle 0898 burgemeester verzoek van de fractie CDA na ngen
nteraad
m
190 Wienen de
wat de kosten zijn van dit
Haarle
kosten en
verzoek en het uurtarief voor
m
uurtarieven na commissieleden van de
te gaan van
referendumcommissie.
het
referendumverz
oek van de
fractie Trots
Hlm

Overig

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

12-032021

Overig

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

17-092020

Overig

16

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

Plannin
g
24-05- (16/2/2021)
31-12- Ter
2018
Landelijke
2021 kennisname
ontwikkelingen
worden gevolgd.
Vanuit de Agenda
voor Toekomst van
Toezicht (ATT) wordt
door de VNG
initiatief genomen.
Vooruitlopend op
31-12- een landelijk traject 31-12- Ter
2021
2021 bespreking

De nieuwe
werkwijze is
afgelopen jaar met
succes toegepast bij
de behandeling van
de twee zienswijzen
op de concepten
van de
Samenwerkingsafsra
ken MRA. Daarmee
is de werkwijze
voldoende
verankerd om de
10-022022

10-02- Ter
2022 kennisname

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

BBOR 2021 Toezegging
Beheer 0159 beleid inzake
en
459 participatie
Beleid
burgers bij
Openb
groenvoorzieni
are
ngen
Ruimte

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
status van het oneigenlijk
ngen
sie
grondgebruik Park
bestuur
Oosterspaarn zegt
burgemeester Wienen toe te
komen met een nota met beleid
inzake participatie van burgers
bij groenvoorzieningen. Dat
beleid ziet toe op ondermeer
situaties waar burgers willen
worden betrokken bij de
gemeentelijke grond die grenst
aan hun bezit.

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

11-032021

Overig

MO
2020 Toezegging
Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
Maatsc 0580 informatiebijee P&C stukken van de VRK zegt ngen
sie
happeli 590 nkomst Veilig burgemeester Wienen toe een
bestuur
jke
Thuis
informatiebijeenkomst te
Onders
organiseren over Veilig Thuis.
teuning

6.3
JW
Openb
are
orde
en
veilighe
id

11-062020

Overig

17

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

Plannin
g
03-03- De zaak is in
03-03- Ter advisering
2022
behandeling en is
2022
gepland ter
agendering voor de
commissie beheer in
maart 2022.

04-042022

We zijn in gesprek
04-04- Ter
met de griffie over
2022 bespreking
het doel van deze
informatiebijeenkoms
t en wanneer de
raad(-sleden) deze
bijeenkomst willen
laten plaatsvinden .

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

CC
2020 RKC
Concer 0305 Onderzoek
ncontro 501 Governance
l
Spaarnelanden
- Lokaal kader
in Nota
Verbonden
Partijen

omschrijving

soort

De raad geeft het college de
RKC
opdracht de Nota Verbonden
aanbeveli
Partijen te actualiseren en
ng
daarbij in ieder geval de
volgende aandachtspunten
mee te nemen: De momenten
en de wijze waarop de raad
wordt geïnformeerd over en
invloed kan uitoefenen op de
prestatieafspraken en
financiële resultaten van
overheids N.V.'s. De wijze
waarop de raad wordt
betrokken bij strategische
besluiten ten aanzien van
overheids N.V.'s. Een steviger
positionering van het belang
van de opdrachtgever in de
governance en explicitering
van de wijze waarop
opdrachtgevers en
aandeelhoudersbelangen
onderling worden afgewogen.
Een kader voor (markt)activiteiten of initiatieven van
overheids N.V.'s buiten de
initiële opdrachten. De
borging van tegenkracht in het
college, de overheids N.V.'s
zelf en de ambtelijke
organisatie en de dialoog met
de raad.

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

Gemee
nteraad
Haarle
m

ontstaa status
ns
zaak
datum

6.2
ROGM 27-02Gemee
2020
ntelijk
bestuur

18

Commiss
ie/raad

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

Plannin
g
31-12- wordt afgedaan door 08-04- Ter advisering
2021
middel van
2022
actualisering nota
verbonden partijen
(2020/0991803)

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

VH
2014 Motie 55 Wie
Veiligh 4332 (t) zaait zal
eid en 25
oogsten:
Handh
gereguleerde
aving
wietteelt voor
een
(financieel)
solide Haarlem

omschrijving

soort

Verzoekt het college op relaxte Moties
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

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

Gemee
nteraad
Haarle
m

6.3
JW
Openb
are
orde
en
veilighe
id

ontstaa status
ns
zaak
datum

06-112014

19

In route

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

Plannin
g
Op dit moment wordt 11-12- Geen mogelijkheden 16-05landelijk het
2014
voor uitvoering. Zie
2022
experiment gesloten
onderstaande
coffeeshopketen
toelichting.
uitgevoerd. Hier
doen 10
pilotgemeenten aan
mee met
coffeeshops.
Daarnaast zijn er
zeven telers

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

ID
2021 Toezegging
Interne 0063 wethouder
Dienstv 213 Rog art 5 van
erlenin
de algemene
g
Subsidieverord
ening na één
jaar te
evalueren

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

Toezegging wethouder Rog na Toezeggi Gemee 6.2
RAAD 28-01één jaar het recht, zoals
ngen
nteraad Gemee TE
2021
opgenomen in art. 5 van de alg.
Haarle ntelijk
Subsidieverordening, waar het
m
bestuur
college bevoegd is de
subsidieplafonds en de wijze
waarop deze worden verdeeld
vast te stellen, te evalueren.

20

Overig

stand van zaken

Evaluatie
vaststelling en
wijziging
subsidieplafonds
wordt uitgevoerd in
Q2 2022. In de
evaluatie worden
alle
subsidieregelingen,
plafonds en
wijzigingen daarin
over een heel jaar
na vaststelling van
de Algemene
subsidieverordening
gemeente Haarlem
2021 meegenomen.

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
14-02- Uitvoering start na
2022
14 februari 2022.

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
01-062022

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
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g
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

ID
2021 Toezegging
Interne 0063 wethouder
Dienstv 222 Rog ieder
erlenin
collegebesluit
g
waar het
subsidieplafond
wordt
aangepast ter
kennisname
aan de cie.
Bestuur aan te
bieden

Toezegging wethouder Rog
Toezeggi Gemee 6.2
RAAD 28-01ieder collegebesluit waar het
ngen
nteraad Gemee TE
2021
subsidieplafond wordt
Haarle ntelijk
aangepast ter kennisname aan
m
bestuur
de cie. Bestuur aan te bieden

Overig

BBOR 2021 Motie 19 Een
Beheer 0448 blijk van
en
896 Waardering
Beleid
Openb
are
Ruimte

Verzoekt het college In
samenspraak met lokale
veteranen op een passende
plek in de gemeente Haarlem
een Witte Anjer perkje aan te
leggen die op Veteranendag
2022 in gebruik wordt
genomen.

Overig

Moties

Gemee
nteraad
Haarle
m

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

08-072021

21

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g
14-02- Uitvoering start na
2022
14 februari 2022.

Bij het vaststellen
van nieuwe
subsidieregelingen,
of wijzigingen van
bestaande
regelingen, wordt
sinds vaststelling
van de nieuwe
Algemene
subsidieverordening
gemeente Haarlem
2021 in het
collegebesluit
16-062022

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
01-062022

Het herdenkingsperk 16-06met witte anjers tbv 2022
veteranendag (29
juni) zal medio juni
2022 gereed zijn.

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

FIN
2017 RKC
Financi 3070 onderzoek
ën
05
Jaarstukken
2016 Vergroten
zicht op
financien

omschrijving

soort

De raad draagt het college op RKC
om a) Te analyseren wat de
aanbeveli
oorzaken of aanleidingen van
ng
de begrotingsbijstellingen van
de afgelopen jaren zijn
geweest. b) Op basis van die
analyse een voorstel te doen
hoe het aantal bijstellingen kan
worden beperkt tot de strikt
noodzakelijke. c) In het
jaarverslag alle grote
afwijkingen van de primaire
begroting toe te lichten en
digitaal een meer toegankelijke,
integrale en verdiepende
bijlage op te stellen waarin alle
afwijkingen worden toegelicht.

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

Rekenk 7.2
RAAD 28-06amerco Algeme TE
2017
mmissie ne
dekking
Haarle smiddel
m
en

22

Overig

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

Plannin
g
30-06- Wordt inhoudelijk
29-07- Ter
2018
afgedaan in
2022 bespreking
Jaarrekening 2021,
met ingang van dit
jaar wordt in de
analyse op
afwijkingen tussen
de realisatie en de
begroting (is een
bijlage bij de
jaarrekening) de
analyse van primaire
naar bijgestelde
begroting wederom
opgenomen. Dit is
mede naar
aanleiding van de
opmerkingen in de
managementletter
van de accountant
opgenomen in de
richtlijn voor de

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g

BC
2019 Toezegging
Bestuur 9402 vergoedingen
en
05
adviescommiss
Comm
ies
unicati
e

Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
nota Wijziging Verordening op ngen
sie
de behandeling van
bestuur
bezwaarschriften en
benoeming van leden voor de
commissie van
bezwaarschriften zegt
burgemeester Wienen toe, op
verzoek van mevrouw De
Raadt (CDA), de commissie
een overzicht te doen
toekomen waarin voor alle
andere adviescommissies
wordt aangegeven wat de
hoogte is van de vergoedingen
aan de commissieleden, hoe
lang deze al worden verstrekt
en wat volgens de geldende
verordening/regeling de
vergoeding moet bedragen.

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

14-112019

23

Overig

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
Ter
kennisname

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g

BC
2021 Motie
Bestuur 0448 10BISBIS
en
834 Haarlem
Comm
onderzoekt
unicati
eigen
e
slavernijverlede
n

verzoekt het College; de
Moties
gemeenteraad een voorstel te
doen op welke wijze, op welke
termijn en tegen welke kosten,
onderzoek kan worden gedaan
naar zowel het transatlantische
als continentale
slavernijverleden van Haarlem,
voor de precisering van de
onderzoeksvragen en methodiek aan te sluiten bij
relevante, recente onderzoeken
elders in het land alsmede
waar van toepassing op
onderzoeken zoals in Haarlem
reeds zijn uitgevoerd, de
onderzoeksvragen ter
bespreking voor te leggen aan
de betreffende
raadscommissie, het
benodigde budget hiervoor te
halen uit het resultaat
Jaarrekening 2020

Gemee
nteraad
Haarle
m

6.1
JW
Dienstv
erlenin
g

08-072021

24

Overig

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
Ter
bespreking

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g

CC
2018 Toezegging
Concer 8077 wethouder
ncontro 64
Snoek over
l
beleggen
sessie mbt
bedrijfsvoering
Spaarnelanden

Toezegging wethouder Snoek
over beleggen sessie over
bedrijfsvoering Spaarnelanden
en de rol van de gemeente
Haarlem. Als basis hiervoor
worden de cijfers gebruikt uit
de benchmarking. Deze cijfers
zullen vooraf toegezonden
worden aan de raad

Toezeggi Gemee 7.2
FR
ngen
nteraad Algeme
Haarle ne
m
dekking
smiddel
en

08-112018

25

Overig

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
Ter
bespreking
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afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g

CC
2018 Toezegging
Burgemeester Wienen zegt
Concer 8769 terugkoppeling toe de commissie schriftelijk te
ncontro 21
overgenomen informeren over welke adviezen
l
adviespunten van de commissie Bestuur
cie Bestuur
worden overgenomen en wat
de implicaties daarvan zijn.
Hierin
komendoor
in ieder geval de
CC
2019 Toezegging
Toezegging
Concer 5898 college
burgemeester Wienen dat
ncontro 54
gedeeltelijke
college in september terugkomt
l
opheffing
op geheim verklaarde stukken
geheimhouding door middels anonimiseren
van geheim
zorg te dragen voor
verklaarde
gedeeltelijke opheffing
stukken in
geheimhouding
september
(door middel
van
anonimiseren )

CC
2020 Duisenberg
Concer 0609 aanbeveling:
ncontro 690 Transparantie
l
samenstelling
beleidsportefeu
illes

Toezeggi Commis 6.2
JW
ngen
sie
Gemee
bestuur ntelijk
bestuur

13-122018

Toezeggi Gemee 6.2
JW
ngen
nteraad Gemee
Haarle ntelijk
m
bestuur

26-062019

-360Creëer meer transparantie Toezeggi Gemee 6.2
RAAD 24-06bij het samenstellen van de
ngen
nteraad Gemee TE
2020
beleidsportefeuille Haarlem ten
Haarle ntelijk
aanzien van de inspanning aan
m
bestuur
de 'voorkant' (visie, beleid,
planvorming, pilots,
aanbesteding, ed.) versus de
consequenties aan de
'achterkant' (daadwerkelijke
stadsbrede realisatie en

26

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

Commiss zie toegevoegde
ie/raad
BBV's waarmee de
toezeggingen zijn
afgedaan; de cie
Bestuur heeft op 14
maart 2019 ter
Commiss kennisname
Toezegging is
ie/raad
afgedaan door
middel van de brief
van de
burgemeester aan
de commissie
Bestuur d.d. 19
september 2019,
waarbij tegelijk ook
de BAZ 2019589888
is afgedaan.

Ter
kennisname

Overig

Ter
kennisname

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

CC
2020 Duisenberg
Concer 0609 aanbeveling:
ncontro 716 toekomstbeste
l
ndigheid
ambtelijke
fusie Zandvoort

Beoordeel de
Toezeggi Gemee 6.2
JB
toekomstbestendigheid van de ngen
nteraad Gemee
ambtelijke fusie met Zandvoort Haarle ntelijk
creëer meer transparantie rond
m
bestuur
werkelijke kosten
beleidsagenda Zandvoort en
overige kostendrijvers.

24-062020

Overig

Ter
kennisname

CC
2020 Duisenberg
Concer 0609 aanbeveling:
ncontro 845 toelichting bij
l
overschrijdinge
n van
effectindicatore
n

Geef een toelichting bij forse
Toezeggi Gemee 6.2
RAAD 24-06overschrijdingen van
ngen
nteraad Gemee TE
2020
effectindicatoren: als het doel is
Haarle ntelijk
de apparaatskosten met 8% te
m
bestuur
verminderen, terwijl ze
uiteindelijk met ruim 8% stijgen,
dan verdient dat een gedegen
toelichting. Het gaat immers om
een verschil van bijna €18M op
een jaarresultaat van €119 M.

Overig

Ter
bespreking

27
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g
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g

CC
2021 Toezegging
Concer 0286 wethouder
ncontro 672 Roduner
l
Oplegging
integrale
geheimhouding
op technische
vragen over
iZoof te
heroverwegen

-709 *** Wethouder Roduner
zegt toe m.b.t. de
beantwoordingen technische
vragen over iZoof waarop
geheimhouding is opgelegd,
opnieuw te kijken of deze
geheimhouding op alle
antwoorden noodzakelijk is

Toezeggi Gemee 6.2
FR
ngen
nteraad Gemee
Haarle ntelijk
m
bestuur

22-042021

28

In route

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
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g
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g

CC
2021 Motie 12 CDA
Concer 0626 GLH AP PvdA
ncontro 620 Vergeet het
l
fysiek loket in
de Kweektuin
niet

Besluit , D e huur en nieuwe
vaste inrichting van het
Duurzaamheidsloket in de
Haarlemmer Kweektuin voor
een bedrag van 50.000 euro
als quick win te registeren
zoals bedoeld bij 5/4 Impuls
aan groeninitiatieven en
klimaatadaptatie in de Nota
Versterkers Duurzaam doen:
incidentele impuls voor 2021
t/m 2023

Moties

Gemee
nteraad
Haarle
m

7.1
FR
Lokale
belastin
gen en
heffing
en

11-112021

29

Overig

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
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g
num
mer

omschrijving
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bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g

CC
2021 Motie 20 VVD
Concer 0626 D66 OPH
ncontro 631 Spaarnelanden
l
meten is
weten

Moties

Gemee
nteraad
Haarle
m

7.1
FR
Lokale
belastin
gen en
heffing
en

11-112021

30

Overig

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
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bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g

CC
2021 Motie 17.02
Concer 0645 Ook
ncontro 349 verbonden
l
partijen
ondernemen
maatschappelij
k verantwoord
en duurzaam
circulair

Roept het College op-360· Om Moties
alle betrokken verbonden
partijen op de hoogte te stellen
van de door Haarlem
ondertekende City Deal Impact
Ondernemen; · Om in overleg
met alle betrokken verbonden
partijen te komen met een
inventarisatie van de stand van
zaken op het gebied van
maatschappelijk verantwoord
en duurzaam circulair
ondernemen; · Om op basis
van de verkregen inzichten te
komen met een plan om te
borgen dat zowel voor de
kortere als de langere termijn
alle verbonden partijen een
acceptabele invulling zullen
geven aan hun
verantwoordelijkheid op het
gebied van maatschappelijk
verantwoord en duurzaam
circulair ondernemen; · Om de
Raad over de voortgang van
één en ander te informeren bij
gelegenheid van de Kadernota
2022.

Gemee
nteraad
Haarle
m

6.2
RAAD 25-11Gemee TE
2021
ntelijk
bestuur
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CC
2021 Toezegging
Concer 0681 proactief
ncontro 810 informeren
l
raad bij
mutaties

Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
nota reserves en voorzieningen ngen
sie
2021-2025 zegt wethouder De
bestuur
Raadt toe de raad proactief te
informeren bij mutaties in de
reserve Beheer en onderhoud
openbare ruimte en de reserve
Vastgoed.

ECDW 2021 Motie 18.13
;;-709 18.13 Motie
Moties
Econo 0602 Opkoopbesche Opkoopbescherming zo snel
mie
301 rming zo snel mogelijk
Cultuur
mogelijk
<https://gemeentebestuur.haarl
em.nl/bestuurlijkeDuurza
stukken/moties/18-13-Motieamheid
Jouw-Haarlem-SP-OPH-PvdAen
GLH-AP-OpkoopbeschermingWonen
zo-snel-mogelijk.pdf> -567 De
motie ingediend door de fractie

Gemee
nteraad
Haarle
m

7.1
Lokale
belastin
gen en
heffing
en

09-122021

Overig

6.2
MTM
Gemee
ntelijk
bestuur

26-102021

Overig

32

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing
Ter
kennisname

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. 20 januari 2022
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progra pfh
sorgaa mma
code
n

ontstaa status
ns
zaak
datum

stand van zaken

oorspro reden afwijking
nkelijke planning
Plannin
g

FAZA 2021 Toezegging
Facilitai 0653 wethouder
re
134 Botter bij
Zaken
aanbesteding
catering
gemeentelijke
panden als
voorwaarde
het gebruik
maken van
biologische
producten zal
opnemen

WEthouder Botter zegt toe dat Toezeggi Gemee 6.2
JB
bij een volgende aanbesteding ngen
nteraad Gemee
mbt catering in gemeentelijke
Haarle ntelijk
panden een voorwaarde zal zijn
m
bestuur
dat de cateraar voor zover
mogelijk gebruik maakt van
biologische producten. N.a.v.
deze toezegging wordt motie
41 ingediend door OPH
ingetrokken. -288 Bio-industrie
reclame tegengaan; dan toch
wel biologische producten in
het stadhuis
<https://gemeentebestuur.haarl
em.nl/bestuurlijkestukken/moties/41-Motie-OPHBio-industrie-reclametegengaan-dan-toch-welbiologische-producten-in-hetstadhuis.pdf> Verzoekt het
college om met enige
voortvarendheid het huidige
aanbod in de gemeentelijke
panden van (afgeleide)
eetwaren uit de bio-industrie
om te zetten naar biologische
eetwaren.

11-112021
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Griffie 2018 Initiatiefvoorstel
Haarle 6173 ChristenUnie
m
11
wijziging
reglement van
orde t.a.v.
moties vreemd
Griffie 2019 Toezegging
Haarle 9400 pleidooi voor
m
87
invoeren
fietsregeling

Initiatief Gemee 6.2
NVTH 21-09voorstelle nteraad Gemee
2018
n
Haarle ntelijk
m
bestuur

Op verzoek van de commissie Toezeggi Commis
Bestuur (de heer Smit, OPH)
ngen
sie
zal het presidium op zoek gaan
bestuur
naar gemeenten die ook
voorstanders zijn van het
handhaven van de fietsregeling
om vervolgens gezamenlijk
richting de VNG een verzoek
tot herinvoering
van Roduner
deze
Griffie 2021 Toezegging
-567
*** Wethouder
Toezeggi Gemee
Haarle 0378 wethouder
zegt toe bij behandeling van
ngen
nteraad
m
586 Roduner bij
het proces geheimhouding in
Haarle
behandeling
september een toelichting te
m
proces
geven op het proces rond de 3
'geheimhoudin e geheimhoudingsgrond bij de
g' alsnog
IZoof documenten/vragen.
toelichting te
geven over 3e
geheimhouding
sgrond in de
IZoof
documenten

huidi soort
ge
behandeling
plann
ing

Overig

Ter
kennisname

6.2
NVTH 14-11Gemee
2019
ntelijk
bestuur

Overig

Ter
kennisname

6.2
FR
Gemee
ntelijk
bestuur

Overig

01-072021
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HRM

2020 Duisenberg
0609 aanbeveling:
885 onderverdeling
aantallen
medewerkers
en
kostentoereken
ing

Breng duidelijker in beeld
hoeveel mensen er aan het
werk zijn voor de gemeente en
tegen welke kosten. Het gaat
dan niet alleen om FTE's in
dienst van de gemeente, maar
ook FTE's in dienst van
overheids-NV's en (tijdelijke)
inhuur.

Toezeggi Gemee 6.1
JB
ngen
nteraad Dienstv
Haarle erlenin
m
g

24-062020
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HRM

2022 RKC
0021 aanbeveling
908 Externe inhuur
- aanscherping
beheersing

Raad geeft het college
RKC
opdracht: a) De streefwaarde in aanbeveli
de begroting te baseren op de ng
personeelsbegroting die een
onderverdeling kent naar
afdelingen en naar externe
inhuur. b) In de HRrapportages de (substantiële)
wijzigingen in de
personeelsbegroting op
centraal en afdelingsniveau te
laten toelichten. Daarbij moet
eventuele dekking uit materieel

Gemee
nteraad
Haarle
m

6.2
JB
Gemee
ntelijk
bestuur

14-102021
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JZ
2018 Toezegging
Juridisc 2788 vergelijken
he
92
gegrond
Zaken
verklaarde
bezwaren

Burgemeester Wienen zegt
toe dat hij de percentages van
aantallen gegrond verklaarde
bezwaren gaat vergelijken met
andere soortgelijke gemeenten

Toezeggi Commis 6.2
JW
ngen
sie
Gemee
bestuur ntelijk
bestuur

04-062018

37

Overig

Er is besloten door
de burgemeester
een benchmark te
doen om na te gaan
hoe het percentage
gegrond verklaarde
bezwaren in
Haarlem zich
verhoudt tot de
percentages van de
gegrondverklaringen
van bezwaren in
andere soortgelijke
gemeenten. Ik stel
mij daarbij voor dit
onderzoek te
verrichten bij
gemeentes van
vergelijkbare grootte
als Haarlem en denk
daarbij aan Alkmaar,
Haarlemmermeer en
Leiden.
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MO
2021 Motie 08 SP
Maatsc 0626 Waardering
happeli 582 nu, niet alleen
jke
klappen, ook
Onders
lappen
teuning

Draagt het college op Bij alle
mogelijk gremia, zoals
bijvoorbeeld het rijk, de VNG
en werkgevers in de zorg, te
pleiten voor een structureel
betere beloning voor
medewerkers in de zorg

Moties

Gemee
nteraad
Haarle
m

PCM
2021 Toezegging
Project- 0159 overleg
en
355 bewoners Park
Contra
Oosterspaarn
ctmana
inzake het
gement
behoud van
het groen

Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
stand van zaken van het
ngen
sie
oneigenlijk grondgebruik Park
bestuur
Oosterspaarn zegt
burgemeester Wienen toe met
de bewoners te overleggen wat
er nog kan worden behouden
als openbaar groen

6.2
MTM
Gemee
ntelijk
bestuur

11-112021

Overig

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

11-032021

Overig

38

Inmiddels zal met
bewoners en
Spaarnelanden op
11 mei 2021 worden
bekeken welk groen
in de
gemeentestrook kan
blijven staan en welk

Covid-19
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PCM
2021 Toezegging
Project- 0652 toevoegen
en
842 tekst 'Zo lang
Contra
als nodig' in
ctmana
bekrachtiging
gement
van
geheimhouding
door de
gemeenteraad
van Haarlem
dient plaats te
vinden.

Bij behandeling van
Toezeggi Gemee 6.2
JW
bekrachtiging geheimhouding
ngen
nteraad Gemee
op het stuk Stadionplein is door
Haarle ntelijk
burgemeester Wienen
m
bestuur
aangegeven dat bij opleggen
van geheimhouding de term
'Zolang als nodig' zal worden
toegevoegd.

25-122021

39

Commiss Tekstwijziging
ie/raad
omtrent
geheimhouding is
doorgevoerd.
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PG
2021 Haarlem in de
Progra 0639 wereld
mma
086
en
Gebied
smana
gement

Verkenning van de
mogelijkheden om de positie
van Haarlem in de wereld te
versterken.

Jaaragen Commis 6.2
JW
da
sie
Gemee
bestuur ntelijk
bestuur

24-112021
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VH
2020 Motie 25.6
Veiligh 0898 Betrek zoveel
eid en 416 als mogelijk de
Handh
Raad, eer u
aving
verder gaat

Moties

Gemee
nteraad
Haarle
m

6.2
JW
Gemee
ntelijk
bestuur

17-092020

Commiss Conform
ie/raad
toezegging van de
burgemeester wordt
de raad periodiek
geinformeerd en
waar mogelijk
betrokken bij de
ontwikkelingen rond
corona. Aan de
motie wordt
daarmee uitvoering
gegeven.

VH
2021 Toezegging
Burgemeester Wienen zegt
Toezeggi Gemee 6.2
JW
Veiligh 0128 demonstratiebe toe het huidige
ngen
nteraad Gemee
eid en 286 leid bij
demonstratiebeleid bij de
Haarle ntelijk
Handh
Bloemenhovekl BEa/Bloemenhovekliniek
m
bestuur
aving
iniek binnen 3 binnen 3 maanden te evalueren
maanden te
evalueren

17-022021

In route

41

Deze toezegging is
afgedaan met de
raadsinformatiebrief
die op de commissie
Bestuur van 20 mei
is geagendeerd. Zie
het gekoppelde
document met
nummer
20210256541
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VH
2021 Toezegging
Veiligh 0171 informatie
eid en 203 instrument
Handh
opsporing
aving
mensenhandel

Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
reactie op de motie 'Opsporing ngen
sie
mensenhandel met gebruik van
bestuur
software' zegt burgemeester
Wienen toe de commissie te
informeren over het instrument
dat de regionale commissie
heeft aangevraagd t.b.v. de
opsporing van mensenhandel.

6.3
JW
Openb
are
orde
en
veilighe
id

18-032021

42

Commiss De Politie / AVIM
ie/raad
gebruikt een
webcrawler. Een
webcrawler is een
computerprogramma
dat het internet
systematisch
doorzoekt. Het
ministerie vindt het
gebruik van een
particuliere
webcrawler door
gemeenten juridisch
gezien risicovol.
WebIQ is een
webcrawler
ontwikkeld door een
particulier bedrijf.
Web-IQ kan niet op
persoon-, bedrijf- of
locatieniveau
criminele activiteiten
zichtbaar maken en
daarmee dus ook
geen mensenhandel
signalen in brede zin
duiden. Het geeft
slechts trends en
ontwikkelingen aan.
Daarom richt het
regionale project
uitbuiting zich op het
ontwikkelen van een
monitor voor
gemeenten om het
online (niet
vergunde) aanbod
van seksuele
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VH
2021 Toezegging
Veiligh 0281 onderzoeken
eid en 589 juridische
Handh
mogelijkheden
aving
demonstraties

Tijdens de behandeling van de Toezeggi Commis
evaluatie van de demonstraties ngen
sie
bij het Beahuis en
bestuur
Bloemenhovekliniek zegt
burgemeester Wienen toe om
een algemeen juridisch advies
te vragen over de
mogelijkheden t.a.v.
locatiebeperkingen bij
demonstraties en te
inventariseren wat andere
gemeenten doen.

6.3
JW
Openb
are
orde
en
veilighe
id

20-052021

43

Commiss In september 2021
ie/raad
is een
raadsinformatiebrief
gestuurd aan de
commissie bestuur
over de toegezegde
vervolgevaluatie aan
over de
demonstraties bij de
Beahuis &
Bloemenhovekliniek.
Onderdeel van deze
vervolgevaluatie is
het advies van prof.
mr. dr. J.G. Brouwer
en prof. mr. dr. A.E.
Schilder over de
mogelijkheden om
locatiebeperkingen
op te leggen bij
demonstraties.
Hiermee is
uitvoering gegeven
aan deze
toezegging.
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VH
2021 Motie 21.1
Veiligh 0378 Veiligheid kent
eid en 406 geen tijd Handh
Domus+
aving

BMO: kunnen jullie programma Moties
en pfh checken. VERZOEKT
HET COLLEGE : Direct na het
nemen van het voorliggend
besluit met betrekking tot de
locatie voor een Domus(Plus)
op de Nieuweweg in Haarlem,
aan de slag te gaan met de
huidige veiligheidsissues. Na
het zomerreces een plan van
aanpak voor te leggen aan de
commissie Bestuur. Bij het
opstellen van dit plan van
aanpak omwonenden en
ondernemers uitgebreid te
betrekken.

VTH
2021 Toezegging
Vergun 0207 rapport over
ningen 545 het gebruik
Toezic
van
ht en
breedplaten
Handh
aving

Tijdens de behandeling van
agendapunt 4 Agenda
komende vergadering' vraagt
de heer RIjbroek of de
commissie het rapport over het
gebruik van breedplaten bij het
Patronaat en het Cios gebouw
kan ontvangen

Gemee
nteraad
Haarle
m

6.3
JW
Openb
are
orde
en
veilighe
id

01-072021

Overig

Toezeggi Commis 6.3
JW
ngen
sie
Openb
bestuur are
orde
en
veilighe
id

08-042021

Overig
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