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20172

26628

Toezegging actueel 

overzicht van alle GR's 

en evt. a.s. wijzigingen

 Bij de bespreking van de 

beslisboom GR's heeft 

burg. Wienen antwoord op 

(technische) vragen 

toegezegd. Catherine 

Konijnenbelt stelt 10 jan. 

2017 voor eerst een kort 

overzicht te maken van alle 

GR's en evt. aanstaande 

wijzigingen.  

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

MSN 01-12-

2016

06-07-

2017

Overzicht wordt 

gemaakt van de 

actuele GRren en de 

wijzigingen daarin die 

nog voor dit jaar 

worden voorzien.

31-05-

2018

Ter 

kennisname

20180

59822

Toezegging gegevens 

over autobranden en 

autodiefstal

 De heer Van den Raadt 

(TH)  vraagt het overzicht 

van woninginbraken aan te 

vullen met gegevens over 

autobranden en 

autodiefstal. Burgemeester 

Wienen  merkt op dat deze 

gegevens van tijd tot tijd 

verstrekt worden in de 

veiligheidsrapportages. Hij 

zal ze in ieder geval 

beschikbaar maken. 

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 18-01-

2018

08-03-

2018

De cijfers over 

autobranden en 

autodiefstallen zijn 

meegenomen in de 

periodieke brief over 

woninginbraken. Zie 

bijlagen.

01-06-

2018

Ter 

kennisname

1
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20164

11718

RKC onderzoek 

Jaarstukken 2015 - 

Borging financiele 

positie

 De raad draagt het college 

op de stabiele ontwikkeling 

van de financiele positie te 

borgen door: a) eerder dan 

in voorgaande jaren te 

rapporteren over de 

controle op activa in de 

programma's Sport, 

Vastgoed en Overhead b) 

de implementatie van 

risicomanagement stevig 

door te zetten en te borgen 

c) de hoogte van de 

omslag rente te relateren 

aan de marktrente en 

systemen in te rechten 

zodat deze kunnen 

omgaan met een meer 

variabele omslagrente

RKC 

aanbevelin

g

Rekenkamerc

ommissie 

Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

MSN 14-07-

2016

-360 a) Het college 

informeert de raad 

jaarlijks bij de 

bestuursrapportage 

over de voortgang en 

uitkomsten van de 

activa controle. Deze 

controle wordt in het 

algemeen in of 

rondom de 

zomervakantie 

uitgevoerd. In de 

2016 heeft naast de 

reguliere controle op 

de activa een meer 

diepgaande controle 

van de programma's 

sport, vastgoed en 

overhead 

plaatsgevonden. 

Behalve de in het 

accountantsverslag 

2015 opgenomen 

onzekerheid over het 

bestaan van 

investeringen in 

schoolgebouwen 

rondom asbest  

legionella en 

brandveiligheid 

(betrof activa die qua 

aard niet eenvoudig 

identificeerbaar zijn 

voor een 

boekwaarde van € 

3,6 miljoen), zijn er 

11-01-

2018

De BAZ hangt mede 

samen met de 

jaarrekening en 

daarom lijkt koppeling 

aan de (vaststelling) 

JR2017 het meest 

praktisch.

14-06-

2018

Ter 

bespreking

2
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20180

80527

Toezegging gebruik 

videobeelden ouders 

in Apeldoorn geschikt 

voor BIT-team 

Haarlem?

 Mw. Leitner (D66) zegt dat 

men in Apeldoorn goede 

ervaringen schijnt te 

hebben met het tonen van 

videobeelden ana ouders 

die niet willen geloven dat 

hun kind zich schuldig 

maakt aan criminele 

activiteiten. Zou dit ook een 

goede aanpak zijn voor het 

BIT-team van Haarlem? 

Burgemeester Wienen  zal 

dit laten nagaan.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 01-02-

2018

 Bij navraag is 

gebleken dat het niet 

de gemeente 

Apeldoorn is waar 

dergelijke ervaringen 

zijn opgedaan, maar 

dat het gaat om de 

gemeente 

Amersfoort waar een  

interventie genaamd 

"De Confrontatie" is 

ingezet. Sinds 2013 

wordt in opdracht van 

de gemeente 

Amersfoort door de 

politie Hollands-

Midden 

geëxperimenteerd 

met het gebruik van 

camerabeelden als 

feedback naar 

minderjarigen die 

bekeurd zijn voor 

openbaar 

dronkenschap. De 

camerabeelden 

worden gemaakt 

door politieagenten 

die uitgerust zijn met 

een helmcamera of 

een bodycamera. De 

camera's worden 

tijdens 

horecadiensten in 

het uitgaanscircuit 

ingezet om 

08-03-

2018

Er is meer tijd nodig 

om de mogelijkheden 

hiertoe te 

onderzoeken. Zo 

wordt o.a. uitvraag 

gedaan bij de 

gemeenten Zwolle en 

Amersfoort alsmede 

bij de politie.

15-06-

2018

Ter 

kennisname
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20182

20563

Toezegging 

actualisatie 

jaarplanning en 

actielijst commissie 

Bestuur

 N.a.v. de herhaalde, 

dringende verzoeken van 

diverse fracties over 

opschoning van oude 

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.  

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 26-04-

2018

28-06-

2018

28-06-

2018

Ter 

kennisname

20173

07032

RKC onderzoek 

Jaarstukken 2016 - 

Verbonden partijen IN 

de P&C documenten

 De raad draagt het college 

op om a) De verbonden 

partijen in de toelichtingen 

per programma te 

vermelden en de 

activiteiten van de 

verbonden partijen net als 

andere activiteiten als 

voorbeelden te gebruiken. 

b) De financiële belangen 

en resultaten beter en 

eenduidig toe te lichten. 

RKC 

aanbevelin

g

Rekenkamerc

ommissie 

Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

MSN 28-06-

2017

 De gevraagde 

werkwijze van de 

RKC is al toegepast 

op de 

programmabegroting 

2018-2022 en zal 

ook opvolging vinden 

in de jaarstukken 

2017. De afdoening 

kan daarna door de 

raad worden 

beoordeeld. 

30-06-

2018

Op verzoek van RKC  

0kt.2017 De 

gevraagde werkwijze 

van de RKC is al 

toegepast op de 

programmabegroting 

2018-2022 en zal ook 

opvolging vinden in 

de jaarstukken 2017. 

De afdoening kan 

daarna door de raad 

worden beoordeeld.

30-06-

2018

Ter 

advisering

4
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20173

07005

RKC onderzoek 

Jaarstukken 2016 - 

Vergroten zicht op 

financien

 De raad draagt het college 

op om a) Te analyseren 

wat de oorzaken of 

aanleidingen van 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. 

RKC 

aanbevelin

g

Rekenkamerc

ommissie 

Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

MSN 28-06-

2017

30-06-

2018

30-06-

2018

Ter 

bespreking
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20152

30126

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.)   

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 04-06-

2015

;07-06-2018 (WE): 

BAZ afgedaan met 

brief aan commissie 

bestuur.   25-1-2018 

(WE): VRK heeft tot 

op heden geen 

notitie/voorstel/visie 

opgeleverd.   20-6-

2017: tussenbericht 

gemaakt voor de 

commissie bestuur.  

7-3-2017 Het 

voorstel 

zelfredzaamheid is 

op uitwerking binnen 

de VRK blijven 

hangen. In januari 

2017 is in het 

Tactisch Overleg 

(adviseurs 

Veiligheidsteam) een 

besluit genomen 

over wat gedaan 

wordt met 

zelfredzaamheid. 

Eind van 2017 wordt 

dit gepresenteerd 

aan het VT. In de 

afgelopen tijd heeft 

het VT een andere 

rol gekregen, meer 

strategisch. De 

format voor het 

tactisch overleg is 

nog niet geschikt 

voor het bestuur. Aan 

30-09-

2015

Niet akkoord voor 

agendering. Check op 

evt. aanpassingen bij 

portefeuillehouder in 

staf veiligheid.

25-07-

2018

Ter 

kennisname

6
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20181

39654

Toezegging 

informeren raad als 

een raadsbevoegdheid 

in het geding is (i.r.t. 

Delegatiebesluit)

 De heer Garretsen (SP)  

verzoekt om de raad te 

informeren als een 

raadsbevoegdheid in het 

geding is. Burgemeester 

Wiene n zegt het 

informeren van de raad 

reëel te vinden, hij zal dat 

doorgeven aan de 

organisatie. Maar hij is niet 

voor het heropenen van de 

discussie. Hij zal daar nog 

op terugkomen omdat hij 

helderheid op dat punt 

gewenst vindt.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 08-03-

2018

19-04-

2018

afstemmen 06-08-

2018

Ter 

kennisname

20175

65921

Motie 12.2 Intern 

investeren op 

controleren

Draagt het college op Een 

voorstel uit te werken, 

waarbij de rol en capaciteit 

van Concerncontrol worden 

versterkt bij het borgen van 

goed projectmanagement  

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

MSN 23-11-

2017

 zie motie 12.1 24-05-

2018

wordt betrokken bij 

afdoening motie 12.2

03-09-

2018

7
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20175

65904

Motie 12.1 Blijven 

leren van RKC rapport 

Waarderhaven- 

Publiek Leergeld

 Verzoekt het college om:   

jaarlijks in de jaarrekening 

te rapporteren over de 

voortgang van de 

implementatie van de 

maatregelen;  De 

uitkomsten van de externe 

audits over de interne en 

externe organisatie en 

werkprocessen te 

rapporteren aan de raad;  

De implementatie van een 

Haarlemse regeling grote 

en risicovolle projecten uit 

te werken;  Uiterlijk voor de 

kadernota 2018 te 

rapporteren over het 

instellen van deze regeling. 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

MSN 23-11-

2017

Met het rapport 

Project 

Waarderhaven - 

Publiek Leergeld ( 

2017/317734 

<https://gemeentebe

stuur.haarlem.nl/Ver

gaderingen/Raad/20

17/28-

september/20:00/RK

C-rapport-

Waarderhaven-

Publiek-

Leergeld/201731773

4-Bijlage-RKC-

Rapport-Project-

Waarderhaven-

Publiek-Leergeld-

2.pdf> ) heeft de 

RKC antwoord 

gegeven op de vraag 

wat de redenen 

waren van de hogere 

kosten van het 

project, de invulling 

en uitvoering van 

afspraken over 

opdrachtgever- en 

opdrachtnemerschap

. Op basis van de 

bevindingen heeft de 

RKC aanbevelingen 

gedaan voor de 

inrichting van 

projectbeheersing bij 

toekomstige 

12-07-

2018

zie stand van zaken 03-09-

2018

Ter 

bespreking

8
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20175

36508

Toezegging evaluatie 

volgens 

aandachtspunten RKC

 Mw. Van der Smagt vraagt 

of de wethouder bereid is 

de evaluatie conform de 

brief van de RKC in te 

richten. Wethouder Van 

Spijk  zegt dat de 

aandachtspunten uit de 

brief van de RKC allemaal 

overgenomen worden.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.1 

Dienstverle

ning

MSN 16-11-

2017

De 

rapportage/evaluatie 

wordt in lijn met de 

aanbevelingen van 

de 

rekenkamercommissi

e ingericht.  De 

evaluatie van de 

dienstverlening door 

SRO Kennemerland 

BV wordt verwerkt in 

een informatienota. 

Streven is de 

informatienota  

tegelijk te laten 

verschijnen met een 

informatienota over 

de financiële 

jaarresultaten van de 

deelnemingen van 

de gmeente 

Haarlem. Hiermee 

wordt op eenzelfde 

moment inzicht 

geboden in de 

resultaten vanuit 

zowel  

opdrachtgevers-  als 

vanuit 

aandeelhouderspers

pectief. Hierdoor en 

omdat voorbereiding 

van de evaluatie 

meer tijd vergde, is 

e.e.a. vertraagd. De 

informatienota's na 

16-05-

2018

Zie hieronder 13-09-

2018

Ter 

kennisname

9
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20183

66440

Toezegging uitleg 

doelstellingen in relatie 

tot inkoopstromen

 De heer IJsbrandy (JvH) 

vraagt op welke 

inkoopstromen de 

genoemde doelstellingen 

betrekking hebben? 

Wethouder Botter  zal 

schriftelijk op deze vraag 

terugkomen.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

CYS 29-06-

2018

De gemeente richt 

zich in eerste 

instantie op 

inkooptrajecten 

waarbij grondstoffen 

en producten 

ingekocht of gebruikt 

worden.  Inkoop 

binnen de grond, 

weg en waterbouw 

en facilitaire zaken 

lenen zich hier met 

name voor.  

28-06-

2018

. 13-09-

2018

Ter 

kennisname

20185

83191

Toezegging informatie 

plannen provincie 

bouw datacenter

 Wethouder Botter zegt toe 

de commissie te 

informeren over eventuele 

aansluiting bij de plannen 

van de provincie voor de 

bouw van een groot 

datacenter en het gebruik 

van de restwarmte. 

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

JB 14-09-

2018

 Uit navraag bij de 

provincie Noord-

Holland blijkt dat er 

op korte termijn geen 

ontwikkelingen zijn in 

de provincie op het 

gebied van 

alternatieve 

datacenters, die 

aanleiding geven om 

onze stappen en ons 

tijdspad te 

heroverwegen in 

Haarlem.  

20-09-

2018

20-09-

2018

Ter 

kennisname

10
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20151

29790

Toezegging 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.   

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

999 

Burger, 

bestuur en 

veiligheid

JB 26-03-

2015

 Tussenbericht d.d. 

24-5-2018  Huidige 

praktijk Bij de 

bezwaarprocedure 

en de procedure 

WOB is nu nog een 

schriftelijke 

procedure vereist 

voor het indienen van 

bezwaar en het doen 

van een WOB 

verzoek. De 

ontvangstbevestiging 

en het besluit worden 

ook door de 

gemeente schriftelijk 

meegedeeld.  Na het 

formele papieren  

verzoek is de praktijk 

van de afgelopen 

jaren dat al zoveel 

mogelijk digitaal 

gecommuniceerd 

wordt met de 

indieners van 

bezwaren en WOB 

verzoeken.  Indien 

gewenst worden bij 

de WOB  de 

documenten ook 

digitaal verstrekt. Dit 

is conform de 

suggestie gedaan in 

de brief van de heer 

M. aan uw Raad van 

16 januari 2015. 

27-08-

2015

Prioritering andere 

digitale formulieren 

en beschikbare 

capaciteit voor het 

maken van 

webformulieren

30-09-

2018

Ter 

kennisname
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20173

30932

Toezegging discussie 

over 

brandveiligheid/effectiv

iteit van inzet

 Brandveiligheid vraagt 

volgens burgemeester 

Wienen  een totale 

afweging van de 

effectiviteit van de inzet. Hij 

stelt voor die discussie 

verder te voeren zodra het 

normenkader van het 

landelijk programma 

RemBrand beschikbaar is.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 13-07-

2017

 (21-7-2017) Reactie 

brandweer op vraag 

om stand van zaken 

nieuw normenkader 

brandweer :  Over de 

stand van zaken rond 

het nieuwe 

normenkader van het 

landelijke 

programma 

RemBrand kan ik het 

volgende melden. 

Naast de 

duidelijkheid die de 

landelijke discussie 

nog moet gaan 

bieden gaat de 

afdeling operationele 

voorbereiding na het 

zomerreces met de 

eerste 

uitgangspunten van 

het nieuwe normen 

kader aan de gang. 

De doelstelling is om 

de eerste helft van 

het volgend jaar deze 

klaar te hebben voor 

het algemeen 

bestuur waarna deze 

naar de gemeenten 

kunnen. De nadere 

planning volgt pas 

later.  

05-07-

2018

Wacht op vasstelling 

nieuw beleidsplan 

brandweerzorg in 

najaar 2018.

30-09-

2018

Ter 

bespreking

12
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20175

36452

Toezegging 

toezending bijlage 1 

Horecasanctiebeleid

 De heren Garretsen en 

Vreugdenhil vragen om 

bijlage 1 

Horecasanctiebeleid. 

Burgemeester Wienen  

zegt toezending van de 

bijlage toe zodra deze 

beschikbaar komt. 

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 16-11-

2017

11-01-

2018

Bij de 

handhavingsstrategie 

hoort het nieuw vast 

te stellen 

horecasanctiebeleid. 

Het nieuwe 

horecasanctiebeleid 

wordt vastgesteld op 

basis van de 

aangepaste APV. In 

de huidige planning 

treedt de herziene 

APV op 1 april in 

werking. Het nieuwe 

sanctiebeleid is in 

bewerking. Het wordt 

nu afgestemd met 

politie en andere 

partners. daarna kan 

het worden 

vastgesteld en 

toegezonden worden. 

Update: 19/7: Het 

Horecasanctiebeleid 

is voor zienwijze aan 

KHN (Koninklijke 

horeca Nederland) 

toegezonden. Na het 

zomer reces wordt de 

reactie van KHN 

verwerkt en kan het 

stuk worden 

vastgesteld.

01-10-

2018

Ter 

kennisname

13
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20183

66305

Toezegging wethouder 

Botter resultaten 

laatste ontwikkelingen 

o.g.v. circulair inkopen

 Wethouder Botter 

vermeldt dat 

ontwikkelingen heel snel 

gaan. Zodra de nieuwe 

resultaten besproken zijn in 

de staven, zal deze 

informatie ook met de 

commissie worden 

gedeeld.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JB 28-06-

2018

11-10-

2018

11-10-

2018

Ter 

kennisname

20175

11437

Toezegging bij 

bespreking Voortgang 

uitvoering Integraal 

PvA radicalisering

Burgemeester Wienen zegt 

toe dat hij in een volgende 

brief meer zal opnemen 

over het tegengaan van 

polarisatie en tweedeling 

om een belangrijke 

voedingsbodem voor 

radicalisering weg te 

nemen. Ook zal hij dan iets 

melden over het effect van 

deze aanpak, al blijft dat 

moeilijk vast te stellen. Hij 

kan dan bijvoorbeeld wel 

iets meenemen van de 

reacties van 

moskeebesturen. 

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 07-11-

2017

11-01-

2018

Aangezien andere 

werkzaamheden prio 

hebben gehad, wil ik 

de afdoenening 

voortgang integrale 

aanpak na de 

zomervakantie 

oppakken.

15-10-

2018

Ter 

kennisname
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20173

11854

Motie 54 Digitale 

moties en 

amendementen

 Te onderzoeken of er een 

systeem ingericht kan 

worden waarmee: 1. Moties 

digitaal kunnen worden 

ingediend, ondertekend en 

bekeken; 2. Het stemmen 

over moties en 

amendementen digitaal 

kan plaatsvinden en de  

stemming digitaal kan 

worden vastgelegd; De 

raad te betrekken bij het 

ophalen van de 

wensen/eisen Voor de 

begroting 2018 met een 

voorstel te komen voor zo'n 

digitaal systeem;

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

NVTH 29-06-

2017

02-11-

2017

.. 01-11-

2018

20184

10497

RKC onderzoek 

Jaarstukken 2017 - 

RKC advies over 

indicatoren in de 

begroting

;;-108 De raad vraagt de 

rekenkamercommissie om 

technisch advies over de 

indicatoren in de begroting.  

RKC 

aanbevelin

g

Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

NVTH 11-07-

2018

01-11-

2018

01-11-

2018

Ter 

bespreking

20183

66337

Toezegging openbaar 

maken van 

aanbestedingskalende

r

 Op vraag van mw. 

Dreschler (CU) e.a. over 

het openbaar maken van 

de aanbestedingskalender, 

zegt wethouder Botter  toe 

dit z.s.m. te willen regelen 

en commissie daarvan op 

de hoogte te stellen.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JB 28-06-

2018

15-11-

2018

15-11-

2018

Ter 

kennisname
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20185

83205

Toezegging 

organiseren 

bijeenkomst om te 

praten over vormgeven 

nieuwe democratie

 Wethouder Botter vraagt 

of de commissie behoefte 

heeft om mee te denken 

tijdens een bijeenkomst 

over de wijze waarop vorm 

gegeven kan worden aan 

de nieuwe democratie. 

Vanuit de commissie 

worden hier de leden 

Berkhout en Aynan bij 

betrokken. 

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JB 14-09-

2018

15-11-

2018

15-11-

2018

Ter 

kennisname

20184

22965

Motie 2.44 Even 

haarlem bellen

Verzoekt het College van 

B&W om:   Om een 

terugbel-optie in het 

keuzemenu van 14023 op 

te nemen 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JB 12-07-

2018

 Is afgehandeld in de 

kadernota 

15-11-

2018

15-11-

2018

20173

07021

RKC onderzoek 

Jaarstukken 2016 - 

Meer aandacht voor 

het fysiek 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. 

RKC 

aanbevelin

g

Rekenkamerc

ommissie 

Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

MSN 28-06-

2017

30-11-

2017

Aanbeveling a kan 

voor het eerst worden 

afgedaan met de 

programmabegroting 

2019, afdoening 

aanbeveling b volgt in 

het jaarverslag over 

2019.

29-11-

2018

Ter 

kennisname
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20173

07030

RKC onderzoek 

Jaarstukken 2016 - 

Realistischer 

programmeren 

onderhoud 

kapitaalgoederen

 De raad draagt het college 

op om a) Het onderhoud 

van kapitaalgoederen 

realistischer te plannen en 

budgetteren en 

resultaatgericht uit te 

voeren. b) Alle achterstallig 

onderhoud een financiële 

vertaling in de begroting te 

geven. 

RKC 

aanbevelin

g

Rekenkamerc

ommissie 

Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

MSN 28-06-

2017

30-11-

2017

Het was niet mogelijk 

de opdracht van de 

raad nog in de 

Programmabegroting 

2018 te verwerken 

(vaststelling 

november 2017). De 

hiervoor 

noodzakelijke 

informatie vanuit 

Vastgoed was 

hiervoor niet 

voorhanden. De 

vewachting is dat 

Vastgoed deze 

gegevens wel kan 

opleveren bij het 

opstellen van de 

Programmabegroting 

2019 - 2023. De 

opdracht wordt 

vertaald in de 

paragraaf onderhoud 

kapitaalgoederen.

30-11-

2018

17
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20144

33225

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 Gemeenteraa

d Haarlem

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 06-11-

2014

mei 2018:  voorstel 

vanuit rijk voor 

exxperimenten wordt 

voorbereid.   jan: 

2018 Op dit moment 

biedt de minister van 

Veiligheid en Justitie 

geen mogelijkheden 

voor het gedogen of 

reguleren van teelt 

en de aanvoer of 

aanwezig hebben 

van softdrugs in 

andere ruimten dan 

in een gedoogde 

coffeeshop. Het OM 

zal indien 

noodzakelijk en/of 

mogelijk 

strafrechtelijk 

optreden. De VNG 

heeft een bestuurlijke 

werkgroep ingesteld, 

onder leiding van de 

burgemeester van 

Haarlem, die voor 

eind oktober 2015 

oplossingen gaat 

inventariseren voor 

problemen rond 

softdrugs waar 

gemeenten tegen 

aan lopen. De 

bedoeling is om te 

komen tot een 

oplossing voor de 

11-12-

2014

de burgemeester 

houdt de raad op de 

hoogte van de 

ontwikkelingen (zie 

toezegging in 

commissie bestuur 12 

oktober 2017).

01-12-

2018

18



Actielijst commisse Bestuur t.b.v. vergadering 11 oktober 2018

20175

89477

Toezegging volgende 

PvA nazorg ex-

gedetineerden incl. 

zorg voor ex-

gedetineerden met 

verstandelijk handicap 

of psychiatrische 

problemen

 De heer Garretsen  mist 

specifieke maatregelen 

voor de groep met een 

verstandelijke beperking en 

een psychiatrisch probleem 

of verslaving. Burg Wienen 

zegt toe in volgende 

rapportages meer in te 

gaan op de speciale zorg 

voor ex-gedetineerden. Als 

dat nodig blijkt te zijn, zal 

hij daar een aparte notitie 

aan wijden. Hij zal 

wethouder Botter vragen 

de commissie schriftelijk te 

laten weten hoe het daar 

nu mee staat.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 30-11-

2017

  14-06-

2018

Brief 'Nazorg na 

detentie: 

ondersteuning aan ex-

gedetineerden met 

een verslaving of een 

beperking' van dhr 

Botter is op 8 februari 

2018 aan de 

commissie Bestuur 

verzonden en voor 

kennisgeving 

aangenomen. 

Evaluatie plan van 

aanpak zal zoals 

toegezegd eind 2018 

plaats vinden.

13-12-

2018

Ter 

kennisname

20173

30969

Toezegging 

bespreking 

personeelsbeleid en 

het nieuwe werken

 Wethouder Van Spijk  stelt 

voor weer eens uitgebreid 

met elkaar het 

personeelsbeleid en het 

nieuwe werken van de 

gemeente te bespreken in 

aanwezigheid van de 

gemeentesecretaris. 

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JB 13-07-

2017

02-11-

2017

Afgesproken is dat dit 

in overleg met de 

nieuwe 

portefeuillehouder 

wordt georganiseerd 

in het laatste kwartaal 

van 2018

13-12-

2018

Ter 

bespreking
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20183

66472

Toezegging 

organisatie 

informatiesessie over 

Circulair inkopen

 N.a.v. overleg met dhr. 

Berkhout (GL) stelt 

wethouder Botter  voor een 

informatiesessie voor de 

raad te organiseren over 

Circulair inkopen op allerlei 

vlak (EU). De heren 

Berkhout (GL), Faber (JH) 

en mw. Wisse (PvdA) doen 

mee aan de voorbereiding.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JB 28-06-

2018

13-12-

2018

13-12-

2018

Ter 

kennisname
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20162

56856

RKC onderzoek 

Jaarstukken 2014 - 

Informatiewaarde

 De raad draagt het college 

op: a) indicatoren te 

verfijnen b) afgewikkeld c) 

afgewikkeld (niet 

overgenomen) d) de 

verantwoording te 

digitaliseren en interactief 

te maken e) meer aandacht 

voor horizontale 

verantwoording

RKC 

aanbevelin

g

Rekenkamerc

ommissie 

Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

MSN 11-06-

2015

De streefwaarden 

worden door de 

beleidsinhoudelijke 

afdeling in overleg 

met afdeling DIA 

opgesteld. Hierbij 

wordt gekeken naar 

eventuele 

mogelijkheid tot 

benchmark/vergelijki

ng met andere 

gemeenten. 

Daarnaast wordt bij 

het opstellen 

gekeken naar 

ambitie, waar wil het 

beleid heen, welke 

invloed willen we 

hebben, maar ook 

welke invloed kunnen 

we hierop hebben. 

Vanuit realisme 

wordt gekeken wat 

haalbaar is en wat de 

invloed van de 

gemeente hierop is.  

Naast een 

doorklikbaar pdf is 

sinds PB 2017 de 

begroting ook digitaal 

beter toegankelijk 

gemaakt. Het 

jaarverslag/jaarreken

ing zal op eenzelfde 

manier ontsloten 

worden. De 

14-06-

2016

Jaarrekening komt 

later, is uitgesteld

31-12-

2018

Ter 

kennisname
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20165

95561

Motie 16.1 Haarlem 

gaat voor Spaarndam

 Draagt het College van 

B&W op om  Alles in het 

werk te stellen om te 

bevorderen dat de kernen 

Spaarndam West en 

Spaarndam Oost worden 

verenigd tot een dorpskern 

binnen de 

gemeentegrenzen van 

Haarlem.  Zich in te zetten 

voor een situatie waarbij 

een logische bestuurlijke 

en ecologische begrenzing 

geldt, waardoor voor een 

ongedeeld Spaarndam het 

water- en groenbeheer 

geoptimaliseerd kan 

worden.  Zich in te zetten 

voor een situatie waarbij 

Haarlem de 

verantwoordelijkheid kan 

nemen voor een gedeelte 

van de groene buffer ten 

oosten van Haarlem. 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 15-12-

2016

30-12-

2017

tot het einde van de 

wettelijke fusie 

procedure kunnen de 

inspanningen zoals in 

de motie gevraagd 

worden uitgevoerd.

31-12-

2018

22



Actielijst commisse Bestuur t.b.v. vergadering 11 oktober 2018

20161

36009

Toezegging 

burgemeester 

Schneiders nav motie 

VVD 

"Haarlemmerliede 

Spaarnwoude 

natuurlijk begrensd"

 Toezegging burgemeester 

Schneiders het gevraagde 

uit de ingetrokken motie 

van de fractie VVD 

"Haarlemmerliede 

Spaarnwoude natuurlijk 

begrensd" n.a.v 

Interpellatiedebat in de 

raad van 10 maart 2016 

over te nemen:   Draagt het 

College van B&W op om  

Er alles aan te doen om 

opnieuw een volwaardige 

gesprekspartner te worden 

in het fusieproces.  Er alles 

aan te doen om te 

waarborgen dat het 

fusieproces ordentelijk 

verloopt met een optimale 

uitkomst waarbij alle 

belangen worden 

afgewogen.  Er alles aan te 

doen om te waarborgen dat 

de groene buffer groen 

blijft.  Er alles aan te doen 

om er voor te zorgen dat 

Spaarndam West en 

Spaarndam Oost worden 

verenigd onder de vleugels 

van de Gemeente 

Haarlem.  Er alles aan te 

doen om het fusieproces te 

laten resulteren in een 

situatie waarbij de 

bestuurlijke grenzen zijn 

aangepast aan die van de 

Toezeggin

gen

Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 10-03-

2016

 wordt meegenomen 

in de behandeling 

van motie 16 (dd 15 

december 2016) 

24-11-

2016

het fusieproces heeft 

een eigen dynamiek

01-01-

2019
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20181

25588

Toezegging RKC-

notitie over 

verantwoording over 

medebewindstaken

 RKC-voorzitter de heer 

Smit  stelt voor om door de 

RKC een notitie over 

verantwoording over 

medebewindstaken te laten 

maken.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

7.1 Lokale 

belastinge

n en 

heffingen

MSN 30-11-

2017

24-05-

2018

(17/9) De evaluatie 

van de WRGT is 

inmiddels wel 

beschikbaar, maar er 

is nog een 

kabinetsreactie. Die 

wordt afgewacht.  De 

evaluatie van de  Wet 

Revitalisering 

Generiek Toezicht is 

nog niet beschikbaar. 

Deze wordt ws. deze 

zomer openbaar 

gemaakt.

17-01-

2019

Ter 

kennisname

20175

31187

Motie 8 Vast werk 

verdient een vaste 

Haarlemse baan

 Verzoekt het college:   Dat 

voorbeeld te volgen en 

schoonmakers en andere 

facilitaire medewerkers in 

dienst te nemen, zodra 

contracten met externe 

partijen aflopen.  Met dit 

doel voor de Kadernota 

2018 een plan van aanpak 

uit te werken en aan de 

Raad te zenden. 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

7.3 

Overhead

JB 09-11-

2017

 De planning is dat 

het college bij de 

bergrotingsrapportag

e 1 voorjaar 2019 

een melding zal 

doen. Hierin gaat het 

college in op de 

vraag vanuit de 

raadscommissie 

Bestuur om nog 

nader naar de inzet 

van catering te 

kijken. De 

raadscommissie 

Bestuur gaf aan dat 

de inzet van 

schoonmaak door 

Paswerk en inhuur 

van beveiliging 

volgens de huidige 

constructies bij de 

raadsfracties steun 

en draagvlak vindt. 

19-04-

2018

raadscommissie 

bestuur vraagt het 

college om nog nader 

naar inzet catering te 

kijken

19-03-

2019

Ter 

bespreking
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20183

66494

Toezegging bij Motie 8 

Vast werk verdient een 

Haarlemse baan

 N.a.v. verzoek van mw. 

Verhoeff (PvdA) e.a. zegt 

wethouder Botter  toe dat 

hij nog een keer goed  gaat 

kijken naar mogelijkheden 

van vast dienstverband 

voor schoonmakers, 

cateringmedewerkers en 

beveiligers bij de gemeente 

Haarlem bij de evaluatie na 

een jaar. Hij komt erop 

terug in Berap 1 van 2019.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JB 28-06-

2018

01-06-

2019

01-06-

2019

Ter 

kennisname
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20183

66971

Toezegging reactie op 

opmerking dhr. Aynan 

over weggooien 

briefpapier en 

enveloppen oude 

huisstijl

 De heer Aynan (JH) 

reageert op eerder bericht 

van de burgemeester, dat 

briefpapier en enveloppen 

met oude logo eerst 

opgemaakt zullen worden, 

alvorens gebruik van 

briefpapier e.d. met nieuwe 

logo start. De heer Aynan 

heeft gezien dat er toch 

dozen met oude logo bij de 

papiercontainer zijn gezet. 

Wethouder Botter  zal dit 

laten nagaan.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

JB 28-06-

2018

Door een andere 

opmaak van de 

nieuwe huisstijl 

waren het bestaande 

logopapier en de 

enveloppen niet 

meer te gebruiken. 

Daarom is pe r 25 

juni gestart met het 

gebruik van ander 

papier en 

enveloppen. Voor de 

continuïteit van de 

bedrijfsvoering was 

het van groot belang 

dat er tot het 

wisselmoment 

voldoende 

logopapier en 

enveloppen op 

voorraad bleef. 

Natuurlijk is daaraan 

voorafgaand wel 

gestreefd naar een 

zo'n klein mogelijke 

voorraad.     Op het 

wisselmoment zijn de 

bestaande voorraden 

verzameld in 

containers (zoals op 

de foto's 

weergegeven) Echter 

niet met de intentie 

om deze te 

vernietigen, maar in 

eerste instantie 

Ter 

kennisname
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20182

78875

Toezegging digitaal 

aantekenen van 

bezwaar

 Burgemeester Wienen 

gaat na, op verzoek van 

CDA,  wat de status is van 

het digitaal aantekenen van 

bezwaar  

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 31-05-

2018

 Er heeft naar 

aanleiding van deze 

vraag intern overleg 

met andere 

afdelingen 

plaatsgevonden 

wanneer het digitaal 

indienen van 

bezwaren zo snel 

mogelijk gerealiseerd 

kan worden. Omdat 

het mogelijk moet 

zijn om documenten 

te uploaden en deze 

functie gebouwd 

moet worden, duurt 

het nog een paar 

maanden voordat dit 

formulier 

gebruiksklaar is.  Wij 

zijn bezig met het 

ontwerpen van een 

digitaal 

bezwaarformulier, 

het conceptformulier 

zal op 1 augustus 

klaar zijn.  De 

verwachting is dat 

per 1 oktober 2018  

burgers de 

mogelijkheid hebben 

digitaal bezwaren in 

te dienen met een 

Digid.  Dit geldt niet 

voor bedrijven 

vanwege het feit dat 

Ter 

kennisname
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20173

30980

Toezegging 

beantwoording 

rondvraag SP over 

brandveiligheid 

woningen Ymere in 

Delftwijk-Zuid na 

renovatie

De heer Garretsen (SP)  

vraagt onder verwijzing 

naar de grote twijfels van 

de Woonbond over de 

brandveiligheid van 

woningen van Ymere na 

een renovatie in Delftwijk-

Zuid of de inspectie daar al 

is gaan kijken en zo nee of 

men daarvoor wil zorgen 

en dan de raad wil 

informeren over de 

bevindingen. Burgemeeste 

Wienen en wethouder Van 

Spijk  zeggen dat zij dit 

zullen laten uitzoeken. 

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

FR 13-07-

2017

Ter 

kennisname

20184

10514

RKC onderzoek 

Jaarstukken 2017 - 

Daadkracht opvolging 

aanbevelingen

;;-108 De raad geeft het 

college opdracht de 

opvolging van 

aanbevelingen 

daadkrachtiger op te 

pakken.  

RKC 

aanbevelin

g

Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

MSN 11-07-

2018

Ter 

bespreking

20185

83245

Toezegging overzicht 

rollen 

portefeuillehouders 

ihkv 

aandeelhouderschap 

en 

opdrachtgeverschap

 Wethouder Botter zegt 

toe, op verzoek van PvdA 

(mevrouw Verhoeff), de 

commissie een overzicht te 

sturen met informatie over 

de verschillende rollen (in 

het kader van 

opdrachtgeverschap en 

aandeelhouderschap) van 

de portefeuillehouders 

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JB 14-09-

2018

Ter 

kennisname
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20182

78708

Toezegging ter inzage 

leggen stukken 

standaard

 Burgemeester Wienen 

zegt toe, op verzoek van 

SP (de heer Garretsen), 

dat voortaan alle stukken 

standaard ter inzage liggen 

en dat ook standaard op 

alle correspondentie wordt 

vermeld waar de stukken 

ter inzage liggen.  

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 04-06-

2018

Ter 

kennisname

20184

22987

Motie 2.46 

Kinderburgemeester

 Verzoekt het College van 

B&W om:   Samen met 

scholen te inventariseren of 

er voldoende belangstelling 

bestaat voor het installeren 

van een 

kinderburgemeester;  

Hierover vóór de 

begrotingsbehandeling aan 

de Raad te rapporteren;  

En gaat over tot de orde 

van de dag. 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 12-07-

2018

20184

10478

RKC onderzoek 

Jaarstukken 2017 - 

BBV indicatoren 

herkenbaar

;;-108 De raad geeft het 

college opdracht de 

verplichte 'BBV indicatoren' 

herkenbaar te maken in de 

programmaverantwoording

en  

RKC 

aanbevelin

g

Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

MSN 11-07-

2018

Ter 

bespreking
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20185

83042

Toezegging achteraf 

verantwoorden 

besteding krediet 

vervangingsinvestering 

datacenter/software en 

digitale transformatie

 Wethouder Botter zegt toe 

de commissie achteraf te 

informeren over de de 

gemaakte keuze en in 

ieder geval informatie te 

geven over:·{\*·-150 

waarom technisch gezien 

tot deze keuze is 

gekomen;·welke 

waarborgen zijn 

opgenomen ten aanzien 

van de bescherming van 

gegevens in het kader van 

de waarborging van de 

privacy;·welke 

duurzaamheidsaspecten 

zijn meegenomen in de 

keuze;·welk bedrag is 

besteed.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

JB 14-09-

2018

 Tussenbericht:  

Navraag over de 

waarborging van de 

privacy leert dat 

indien er gekozen 

wordt voor Iron 

Mountain/EvoSwitch 

de contractspartij 

nog steeds 

EvoSwitch 

Netherlands B.V. is. 

zie email 

Evoswitch.(2018/612

148)  Het budget 

vervanging 

datacenter en 

digitale transformatie 

kan worden 

weergegeven in de 

volgende tabel: 

Reeds vrijgegeven in 

2017 voor design                                                   

1.000.000 

Vrijgegeven/vrij te 

geven via college 

voor realisatie besluit  

2.500.000 Vrij te 

geven voor realisatie 

met Raadsbesluit                                  

1.800.000  Totaal 

voor realisatie                                                                                  

4.300.000 Totaal 

Design en realisatie                                                                  

5.300.000 

Gerealiseerd in 2017                                                                                     

221.071 Restant                                                                                                 

Ter 

kennisname
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20184

23027

Motie 2.75 Open de 

digitale snelweg

;Draagt het college op   Om 

voor 1 oktober met een 

plan te komen om de 

elektronische weg óók te 

openen voor het indienen 

van bezwaarschriften, 

ingebrekestellingen en wob-

verzoeken.   

Toezeggin

gen

Gemeenteraa

d Haarlem

6.1 

Dienstverle

ning

JW 12-07-

2018

20182

78836

Toezegging proces 

(concept) adviezen 

commissie

 Burgemeester Wienen 

zegt toe, op verzoek van 

SP, na te gaan hoe het 

proces verloopt mbt 

adviezen van de 

commissie. Klopt het dat 

een concept advies van de 

commissie ook voor een 

reactie naar de afdeling 

gaat en daarna pas een 

formeel advies van de 

commissie volgt en 

vervolgens de afdeling een 

reactie geeft op het formele 

advies?  

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

31-05-

2018

Ter 

kennisname

20183

66929

Toezegging rondvraag 

CU standpunten 

college op moties VNG-

congres van tevoren 

delen met raad

 Tijdens de rondvraag 

verzoekt Mw. Dreschler 

(CU) het college om 

standpunten die door het 

college worden ingenomen 

op het VNG-congres (over 

moties), van tevoren te 

delen met de raad. 

Wethouder Botter  zegt 

namens het college toe dit 

voortaan te doen.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 28-06-

2018

Ter 

kennisname
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20183

67023

Toezegging overzicht 

niet kostendekkende 

leges

 N.a.v. vraag van dhr. 

Sepers (PvdA) over 

kostendekkendheid van de 

leges, zegt wethouder 

Snoek  een overzicht van 

de posten die een lagere 

opbrengst hebben dan 

kostendekkend toe.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

MSN 28-06-

2018

 Omdat de 

kostendekkendheid 

niet meer mag 

bedragen dan 100%, 

geldt voor elk 

afzonderlijk 

hoofdstuk alsmede 

voor het geheel dat 

de 

kostendekkendheid 

lager is dan 100%. 

Haarlem gebruikt 

voor de indeling van 

de leges het model 

van de VNG. 

Binnenkort zal 

omtrent dit 

onderwerp een 

informatienota in 

roulatie worden 

gebracht. Per 

hoofdstuk is het voor 

2019 als volgt: 

Kostendekkendheid 

per hoofdstuk 

begroting 2019 Titel 

1 Algemene 

Dienstverlening-360· 

Hoofdstuk 1 

Burgerlijke stand 

95% · Hoofdstuk 2 

Reisdocumenten 86 

% · Hoofdstuk 3 

Rijbewijzen                

98 %  · Hoofdstuk 4 

GBA verstrekkingen                

Ter 

kennisname
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20185

83298

Toezegging kweken 

medicinale hennep

 Burgemeester Wienen 

zegt toe, op verzoek van 

D66 (de heer Rijssenbeek), 

met de woningcorporaties 

in gesprek te gaan over de 

wijze waarop zij omgaan 

met het kweken van 

medicinale hennep in hun 

woningen.

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 14-09-

2018

 Burgemeester 

Wienen zal in de 

eerstvolgende 

vergadering van de 

commissie Bestuur 

hier een mededeling 

over doen. 

Ter 

kennisname

20182

78851

Toezegging nagaan 

werkwijze ongegronde 

bezwaren

 Burgemeester Wienen 

zegt toe, op verzoek van 

D66 en AP, na te gaan of 

het klopt er voor nog 2 

commissies (1 en 6) bij 

bezwaren, die volgens het 

college ongegrond zijn, de 

bezwaarmaker met 

redenen omkleed wordt 

geïnformeerd en wordt 

gevraagd of hij naar 

aanleiding daarvan zijn 

bezwaar wil intrekken. 

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 31-05-

2018

20184

22937

Motie 2.36 Global 

goals door specifieke 

planning

 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 ) 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 12-07-

2018
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20182

78731

Toezegging gelijk 

speelveld

 Burgemeester Wienen 

zegt toe, op verzoek van 

SP en GL, dat hij gaat 

regelen dat er sprake zal 

zijn van een gelijk 

speelveld. Dat betekent dat 

alle partijen over dezelfde 

stukken beschikken.  

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 31-05-

2018

Ter 

kennisname

20184

10463

RKC onderzoek 

Jaarstukken 2017 - 

Opties 

manoeuvreerruimte

;;-108 De raad geeft het 

college opdracht in kaart te 

brengen wat de opties zijn 

voor het creëren van meer 

structurele financiële 

manoeuvreerruimte.  

RKC 

aanbevelin

g

Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

MSN 11-07-

2018

Ter 

bespreking

20184

22922

Motie 2.33BIS 

Openbaar de WOB

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 12-07-

2018

20182

78770

Toezegging 

verbeteringen 

onderzoeken termijn 

afhandeling

 Burgemeester Wienen 

zegt toe, op verzoek van 

SP en Trots, te 

onderzoeken of er 

verbeteringen zijn te door 

te voeren waardoor de 

voorkeurstermijn de 

standaard is en minder 

vaak de verlengingstermijn 

moet worden ingezet.  

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 31-05-

2018

Ter 

kennisname
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20182

78892

Toezegging 

vergelijken gegrond 

verklaarde bezwaren

 Burgemeester Wienen 

zegt toe dat hij de 

percentages van aantallen 

gegrond verklaarde 

bezwaren gaat vergelijken 

met andere soortgelijke 

gemeenten  

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 04-06-

2018

Ter 

kennisname

20182

78805

Toezegging 

onderzoekdubbelrol 

secretaris

 Burgemeester Wienen 

zegt toe de commissie te 

informeren over: 1. de 

knelpunten die ontstaan 

met betrekking tot de rol 

van de secretaris die ook 

lid van de commissie 

bezwaar is en  2. de wijze 

waarop e.e.a. daardoor 

anders georganiseerd kan 

worden. 

Toezeggin

gen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

JW 31-05-

2018

Ter 

kennisname

20184

10414

RKC onderzoek 

Jaarstukken 2017 - 

Onderscheid 

incidenteel/structureel

;;-108 De raad draagt h et 

college het inzicht in de 

financiële gezondheid te 

vergroten door in de P&C 

documenten onderscheid 

te maken tussen 

incidentele en structurele 

baten, lasten en risico's en 

deze ook zodanig te 

presenteren.  

RKC 

aanbevelin

g

Gemeenteraa

d Haarlem

6.2 

Gemeenteli

jk bestuur

MSN 11-07-

2018

Ter 

bespreking

35


