Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2017
3070
05

onderwerp

omschrijving

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.

2017 RKC
3070 onderzoek
32
Jaarstukken
2016 Verbonden
partijen IN
de P&C
documenten

soort

bestuursorg
aan
RKC
Rekenkamer
aanbevelin commissie
g
Haarlem

programm pfh code
a
7.2
MSN
Algemene
dekkingsmi
ddelen

De raad draagt het college op om a) De
RKC
Rekenkamer 7.2
MSN
verbonden partijen in de toelichtingen per
aanbevelin commissie
Algemene
programma te vermelden en de activiteiten van g
Haarlem
dekkingsmi
de verbonden partijen net als andere
ddelen
activiteiten als voorbeelden te gebruiken. b) De
financiële belangen en resultaten beter en
eenduidig toe te lichten.

1

ontsta standvanzaken
ansdat
28-062017

oorspr reden afwijking
onkelij planning
30-062018

huidig
e
30-062018

soort
behande
Ter
bespreki
ng

28-06- De gevraagde
30-06- Op verzoek van RKC 30-06- Ter
2017
werkwijze van de
2018
0kt.2017 De
2018
adviserin
RKC is al toegepast
gevraagde werkwijze
g
op de
van de RKC is al
programmabegroting
toegepast op de
2018-2022 en heeft
programmabegroting
opvolging gekregen
2018-2022 en zal
in de jaarstukken
ook opvolging vinden
2017 en 2018. De
in de jaarstukken
afdoening is door de
2017. De afdoening
raad beoordeeld en
kan daarna door de
heeft niet tot vragen
raad worden
of opmerkingen
beoordeeld.
geleid.

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2016
4117
18

onderwerp

omschrijving

soort

bestuursorg
aan
RKC
De raad draagt het college op de stabiele
RKC
Rekenkamer
onderzoek
ontwikkeling van de financiele positie te borgen aanbevelin commissie
Jaarstukken door: a) eerder dan in voorgaande jaren te
g
Haarlem
2015 rapporteren over de controle op activa in de
Borging
programma's Sport, Vastgoed en Overhead b)
financiele
de implementatie van risicomanagement stevig
positie
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

programm pfh code
a
7.2
MSN
Algemene
dekkingsmi
ddelen

2

ontsta standvanzaken
ansdat
14-07- A AFGEDAAN. Het
2016
college informeert
de raad jaarlijks bij
de berap 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 €

oorspr
onkelij
11-012018

reden afwijking
planning
Bij de begroting is
risicomanagement
toegepast zoals
onderstaand
omschreven. RKC
wordt geinformeerd.

huidig
e
01-112018

soort
behande
Ter
bespreki
ng

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2017
3070
30

onderwerp

omschrijving

RKC
onderzoek
Jaarstukken
2016 Realistischer

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.

soort

bestuursorg
aan
RKC
Rekenkamer
aanbevelin commissie
g
Haarlem

programm pfh code
a
7.2
MSN
Algemene
dekkingsmi
ddelen

programmer
en
onderhoud
kapitaalgoed
eren

3

ontsta standvanzaken
ansdat
28-06- In de
2017
Programmabegroting
2019 - 2023 is het
meerjarig inzicht in
de
onderhoudsvoorraad
inclusief Vastgoed
gegeven en
daarmee heeft de
gemeente uitvoering
gegeven aan de
BAZ. De BAZ kan
daarmee worden
afgedaan

oorspr
onkelij
30-112017

reden afwijking
planning
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.

huidig soort
e
behande
30-112018

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2016
2568
56

onderwerp

omschrijving

RKC
onderzoek
Jaarstukken
2014 Informatiewa
arde

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

soort

bestuursorg
aan
RKC
Rekenkamer
aanbevelin commissie
g
Haarlem

programm pfh code
a
7.2
MSN
Algemene
dekkingsmi
ddelen

4

ontsta standvanzaken
ansdat
11-06- De streefwaarden
2015
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

oorspr
onkelij
14-062016

reden afwijking
planning
Jaarrekening komt
later, is uitgesteld

huidig
e
31-122018

soort
behande
Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2018
1255
88

onderwerp

omschrijving

Toezegging RKC-voorzitter de heer Smit stelt voor om
RKC-notitie door de RKC een notitie over verantwoording
over
over medebewindstaken te laten maken.
verantwoordi
ng over
medebewind
staken

2017 Toezegging
5894 volgende
77
PvA nazorg
exgedetineerde
n incl. zorg
voor exgedetineerde
n met
verstandelijk
handicap of
psychiatrisch
e problemen

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Commissie
gen
bestuur

De heer Garretsen mist specifieke
Toezeggin Commissie
maatregelen voor de groep met een
gen
bestuur
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.

programm pfh code
a
7.1 Lokale MSN
belastingen
en
heffingen

ontsta standvanzaken
ansdat
30-112017

oorspr
onkelij
24-052018

6.3
Openbare
orde en
veiligheid

30-112017

14-06- Brief 'Nazorg na
04-02- Ter
2018
detentie:
2019
kennisna
ondersteuning aan
me
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 nazorg wordt
in januari 2019 naar
de commissie
Bestuur gezonden.
Daarmee is deze
toezegging dan
afgedaan

5

MTM

reden afwijking
planning
(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.

huidig
e
17-012019

soort
behande
Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2017
3118
54

onderwerp

omschrijving

soort

Motie 54
Digitale
moties en
amendement
en

Te onderzoeken of er een systeem ingericht
Moties
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;

bestuursorg
aan
Gemeentera
ad Haarlem

programm pfh code
a
6.2
NVTH
Gemeenteli
jk bestuur

6

ontsta standvanzaken
ansdat
29-06- Amendementen en
2017
moties worden op dit
moment digitaal
verwerkt en
aangeboden. Een
natte handtekening
is geen (wettelijke)
verplichting
waarmee de huidige
manier van werken
volstaat. De A/V
installatie laat
uitbreiding met een
digitale
stemmethode toe.
Deze kan worden
doorgevoerd op het
moment dat de
basisstabiliteit van
het systeem
verzekerd is.
Stemverhoudingen
worden vastgelegd
en worden daags na
de definitieve
besluitvorming via
het BIS op
fractieniveau
gepubliceerd; incl.
infographics.

oorspr reden afwijking
onkelij planning
02-11- ..
2017

huidig soort
e
behande
28-022019

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2018
4229
37

onderwerp

omschrijving

Motie 2.36
Global goals
door
specifieke
planning

Roept het college op: Zo gauw mogelijk met
Moties
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
)

2014 Motie 55
Verzoekt het college op relaxte wijze de
4332 Wie (t) zaait mogelijkheden te onderzoeken om: 1a. Als
25
zal oogsten: pilot een gemeentelijke wiettuin in te richten;
gereguleerde 1b. Op kleine schaal ruimte in te richten in de
wietteelt
stadkweektuinen, waar particulieren een
voor een
perceel van een vierkante meter kunnen
(financieel) huren, voor het telen van maximaal vijf
solide
Cannabis Indica (Sensemilla) planten; 1c. De
Haarlem
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

soort

Moties

bestuursorg
aan
Gemeentera
ad Haarlem

programm pfh code
a
6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

Gemeentera 6.3
ad Haarlem Openbare
orde en
veiligheid

7

JW

ontsta standvanzaken
ansdat
12-07- In de kadernota
2018
2019 is een pargraaf
Duurzaamheid
opgenomen,
waarmee invulling is
gegeven aan de
motie.

oorspr reden afwijking
onkelij planning
14-052019

huidig soort
e
behande
14-052019

06-11- De uitvoering van
11-12- De uitvoering van de 16-052014
de motie was niet
2014
motie was niet
2019
mogelijk gezien de
mogelijk gezien de
wet- en regelgeving
wet- en regelgeving
destijds. Dit voorjaar
destijds. Dit voorjaar
was het mogelijk
was het mogelijk
mee te doen aan het
mee te doen aan het
wietexperiment.
wietexperiment. Naar
Naar aanleiding van
aanleiding van
bijgevoegde brief
bijgevoegde brief van
van 14 juni jl. heeft
14 juni jl. heeft de
de raad besloten om
raad besloten om
niet mee te doen. Bij
niet mee te doen. Bij
deze kan de motie
deze kan de motie
daarom worden
daarom worden
afgedaan.
afgedaan.

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2016
1360
09

onderwerp

omschrijving

Toezegging
burgemeeste
r Schneiders
nav motie
VVD
"Haarlemmer
liede
Spaarnwoud
e 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 leefgemeenschappen zelf

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Gemeentera
gen
ad Haarlem

programm pfh code
a
6.2
MSN
Gemeenteli
jk bestuur

8

ontsta standvanzaken
ansdat
10-03- wordt meegenomen
2016
in de behandeling
van motie 16 (dd 15
december 2016)

oorspr
onkelij
24-112016

reden afwijking
planning
zie stand van zaken
afdoening

huidig soort
e
behande
16-052019

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2016
5955
61

onderwerp

omschrijving

soort

Motie 16.1
Haarlem
gaat voor
Spaarndam

Draagt het College van B&W op om Alles in
Moties
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.

bestuursorg
aan
Gemeentera
ad Haarlem

programm pfh code
a
6.2
MSN
Gemeenteli
jk bestuur

9

ontsta standvanzaken
ansdat
15-122016

oorspr
onkelij
30-122017

reden afwijking
planning
“ Toen
Haarlemmerliede
genoodzaakt was tot
fusering, heeft een
aan aantal
gemeenten,
waaronder Haarlem,
aangeboden
Haarlemmerliede op
te nemen onder hun
bestuur. Uiteindelijk
is gekozen voor de
Gemeente
Haarlemmermeer.
Dit is voorgesteld
aan de Provincie en
geaccordeerd.
Hoewel het hier een
samenvoeging
betreft waar de raden
van
Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede
mee hebben
ingestemd, wil de
Dorpsraad
Spaarndam namens
de inwoners van
Spaarndam de beide
delen weer
samenbrengen in
een samenvoeging
met de gemeente
Haarlem omdat
hiermee onder
andere een meer

huidig soort
e
behande
13-062019

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2018
1396
54

onderwerp

omschrijving

soort

bestuursorg
aan
Toezegging De heer Garretsen (SP) verzoekt om de raad Toezeggin Commissie
informeren
te informeren als een raadsbevoegdheid in het gen
bestuur
raad als een geding is. Burgemeester Wiene n zegt het
raadsbevoeg informeren van de raad reëel te vinden, hij zal
dheid in het dat doorgeven aan de organisatie. Maar hij is
geding is
niet voor het heropenen van de discussie. Hij
(i.r.t.
zal daar nog op terugkomen omdat hij
Delegatiebes helderheid op dat punt gewenst vindt.
luit)

programm pfh code
a
6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

10

ontsta standvanzaken
ansdat
08-03- de afdoening dit
2018
onderwerp is

oorspr
onkelij
19-042018

reden afwijking
planning
wordt afgedaan via
jaarverslag/
jaarrekening 2018 ;
tekst is daarin
opgenomen

huidig
e
27-062019

soort
behande
Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
4157
30

onderwerp

omschrijving

Toezegging
nagaan
mogelijkhede
n opleggen
beperkingen
bedrijfsmatig
e aanleg
van schepen
en boten

Tijdens de behandeling van de verordening
havengelden zegt burgemeester Wienen toe
na te gaan of er mogelijkheden zijn om
beperkingen op te leggen in het geval van
bedrijfsmatige aanleg van boten en schepen.

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Commissie
gen
bestuur

programm pfh code
a
7.1 Lokale JW
belastingen
en
heffingen

11

ontsta standvanzaken
oorspr reden afwijking
ansdat
onkelij planning
16-05- Ten noorden van de 26-072019
Waarderbrug zijn er 2019
aangewezen
afmeerlocaties voor
de beroepsvaart
zoals vermeld in de
Nota Aanwijzing
Oevers, onderdeel
van de onlangs
vastgestelde
Ambitiekaart
Haarlemse Wateren.
Vrachtschepen
meren daar af bij
verstoring of buiten
openingstijden van
de Waarderbrug en
Schoterbrug, met
inachtneming van de
Wet vaartijden en
bemanningssterkte
binnenvaart, wegens
persoonlijke
omstandigheden,
tijdens weekeinden
en vakanties of in
afwachting van de
volgende
bestemming.
Alternatieve locaties
dienen in technische
zin nog te worden
geoptimaliseerd.
Afmeervoorzieningen
moeten voldoen
aan de eisen om

huidig
e
26-072019

soort
behande
Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
5601
13

onderwerp

omschrijving

Toezegging
rapporteren
in in
ontwerpbegr
oting 2020
over
overgenome
n
aanbevelinge
n
rapporteurs
Duisenberg
methode

-300 Het college te verzoeken in de begroting
te rapporteren over de voortgang van de
implementatie van de door de rapporteurs
geformuleerde aanbevelingen en waar
mogelijk deze in de komende begroting reeds
te implementeren. Het betreft de volgende
aanbevelingen:-360-300 1. 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 beleidsveld- en
programmaniveau; 3. Koppel het oordeel van
het college over het gevoerde beleid aan de
indicatoren en het (al dan niet) behalen van
afgesproken streefwaarden; 4. Rapporteer in
het jaarverslag over veranderingen in de
formulering van beleidsvelden, doelen,
prestaties of indicatoren ten opzichte van de
begroting; 5. Stuur strakker op de eindredactie
van de jaarstukken.

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Gemeentera
gen
ad Haarlem

programm pfh code
a
6.2
MSN
Gemeenteli
jk bestuur

12

ontsta standvanzaken
ansdat
27-062019

oorspr reden afwijking
onkelij planning
26-092019

huidig
e
26-092019

soort
behande
Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2018
2205
63

onderwerp

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

2018 Toezegging
6885 input
80
commissie
vragen
commissie
governance
structuur

omschrijving

soort

programm pfh code
a
6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

ontsta standvanzaken
ansdat
26-042018

Burgemeester Wienen zegt toe de commissie
om input te vragen, aan de hand van de
ideeën die hierover leven binnen de MRA, ten
aanzien van het aanpassen van de
governance structuur van de MRA.

Toezeggin Commissie
gen
bestuur

6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

12-10- De MRA heeft een 03-102018
evaluatie in
2019
voorbereiding van
de governance en
de resultaten van de
eerste twee jaar.
Onderdeel daarvan
is het ophalen van
ervaringen van
raden en staten.
Aan colleges, raden
en staten wordt
daarna de uitkomst
van de evaluatie en
eventuele
voorstellen voor
aanpassing van de
governance
voorgelegd;
waarschijnlijk in
september/oktober
2019.

13

oorspr
onkelij
28-062018

reden afwijking
planning
bewaking voortgang
wordt voortgezet

huidig
e
03-102019

soort
behande
Ter
kennisna
me

03-10- Ter
2019
bespreki
ng

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
5594
06

onderwerp

omschrijving

Toezegginge
n
rapporteren
en
mondeling
toelichten
overgenome
n
aanbevelinge
n van de
Auditcommis
sie

-300 Tijdens de raadsvergadering van 27 juni
2019 zegt wethouder Snoek toe, voorafgaand
aan de vergadering van de Auditcommissie
waarin de wethouder de rapportage komt
toelichten, te rapporteren over de voortgang
van de implementatie van de volgende
verbeteringen c.q. opmerkingen In het
accountantsverslag 2018 en de rapportage
Interim bevindingen 2018 inzake:-360-300 a.
Eigenaarschap van medewerkers voor de aan
hen toegekende processen, budgetten en
balansposten; b. De verankering van de
prestatieverantwoording door zorgleveranciers
in de interne beheersing van de organisatie; c.
De invulling van de
rechtmatigheidsverantwoording door het
college die met ingang van 2021 dient te
worden afgegeven waarin onder meer
aandacht wordt besteed aan het definiëren van
de rollen en de verantwoordelijkheden om te
komen tot een dergelijke verantwoording; d. De
informatiewaarde van het jaarverslag (zoals
onder meer het inrichten van indicatoren bij
alle doelstellingen, een duidelijke relatie tussen
het gevoerde beleid en de (financiële)
realisatie en nadere duiding in infographics);
e. De kwaliteit van de paragrafen, in het
bijzonder:-360-300 i. De paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing; ii.
De paragraaf Lokale heffingen; iii. De
paragraaf Financiering; iv. De paragraaf
Bedrijfsvoering; v. De paragraaf Verbonden
Partijen;-360-300 f. Het in overeenstemming
brengen van de voorziening oninbare
vorderingen met de Financiële verordening
2018. g. De algemene IT-beheersing waardoor

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Gemeentera
gen
ad Haarlem

programm pfh code
a
6.2
MSN
Gemeenteli
jk bestuur

14

ontsta standvanzaken
ansdat
27-062019

oorspr reden afwijking
onkelij planning
07-102019

huidig
e
07-102019

soort
behande
Ter
bespreki
ng

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
0875
22

onderwerp

omschrijving

Toezegging
burgemeeste
r Wienen
n.a.v. vraag
Trots Hlm
het
onderwerp
ondermijning
te
bespreken
in de
commissie

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Gemeentera
gen
ad Haarlem

programm pfh code
a
6.3
JW
Openbare
orde en
veiligheid

ontsta standvanzaken
ansdat
31-01- Er is op 10 oktober
2019
2019 een
raadsmarkt
ondermijning
georganiseerd.

oorspr
onkelij
23-052019

reden afwijking
planning
raadsinformatiemarkt
ondermijning wordt
voorbereid voor 23
mei 2019

huidig soort
e
behande
10-102019

2018 Toezegging
8769 nagaan
24
actiever
opereren
check
gegevens
precario

Burgemeester Wienen zegt, op verzoek van
Toezeggin Commissie
de heer IJsbrandy (HvH), toe de commissie te gen
bestuur
informeren of het mogelijk is om als gemeente
actiever te opereren en te checken of
gegevens (op basis waarvan de hoogte van de
precariobelasting wordt bepaald) kloppen.

7.1 Lokale JW
belastingen
en
heffingen

13-12- er vindt overleg
14-02- hierover wordt
2018
plaats met cocensus 2019
overleg gevoerd met
over de wijze
cocensus
waarop de controle
op precario het
beste kan worden
uitgevoerd en door
wie, waarbij het er
om gaat dat de
controle zo goed
mogelijk aansluit bij
de op te leggen
aanslagen.

14-11- Ter
2019
kennisna
me

2019 Toezegging
4143 aanpak
50
horecabezoe
kers
Smedestraat/
Morinnestee
g

Tijdens de behandeling van de nota nadere
regels openbare inrichtingen zegt wethouder
Meijs toe (namens burgemeester Wienen)
initiatief te nemen om samen met bewoners,
politie en cafébazen te komen tot een aanpak
van horecabezoekers na sluitingstijd in de
Smedestraat/Morinnesteeg

6.3
Openbare
orde en
veiligheid

16-05- 28 november is een 28-112019
bijeenkomst met
2019
bewoners en
ondernemers.
uitkomsten zullen
worden
meegenomen in een
breder plan van
aanpak

28-11- Ter
2019
kennisna
me

Toezeggin Commissie
gen
bestuur

15

JW

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak onderwerp
num
#### Motie 3.37
Belofte
maakt schuld

omschrijving

soort

Geeft het college de opdracht om -360· Te
Moties
onderzoeken op welke wijze bij de uitvoering
van werk dat in opdracht van de gemeente
wordt verricht het percentage medewerkers
met een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd beste kan worden verhoogd; ·
Na afronding dit onderzoek ter bespreking voor
te leggen aan de raad en wel op een zodanig
tijdstip dat de aanbevelingen van dit onderzoek
kunnen worden verwerkt in de kadernota 2019;

bestuursorg
aan
Gemeentera
ad Haarlem

programm pfh code
a
6.2
JB
Gemeenteli
jk bestuur

16

ontsta standvanzaken
ansdat
08-112018

oorspr
onkelij
04-072019

reden afwijking
planning
De afhandeling van
de motie ‘belofte
maakt schuld’ hangt
samen met de nota
Strategisch
Inkoopbeleid, zie
onderstaande tekst.
Deze nota is
momenteel nog in
concept. De
bijbehorende
planning hangt op
zijn beurt samen met
de
capaciteitsplanning
en daarmee met de
Kadernota. Vandaar
dat de planning op 4
juli 2019 staat.
“Inkoop is een
strategisch middel
dat effectief ingezet
kan worden om
zowel het primaire
inkoopresultaat te
behalen als de
gemeentebrede
inkoopdoelstellingen.
De doeltreffendheid
van Inkoop staat
voorop, zodat binnen
financiële en
juridische kaders de
gewenste
inkoopresultaten zo
veel mogelijk

huidig soort
e
behande
12-122019

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
4704
29

onderwerp

omschrijving

Toezegging
organiseren
bijeenkomst
over
gezondheids
risico's door
uitstoot
ultrafijnstof
vliegtuigen
Schiphol

Tijdens de behandeling van de P&C stukken
van de VRK zegt burgemeester Wienen toe,
op verzoek van de heer Gun (GL), een
themabijeenkomst te organiseren over de
gezondheidsrisico's door de uitstoot van
ultrafijnstof in relatie tot de aanvliegroutes van
Schiphol.

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Commissie
gen
bestuur

programm pfh code
a
6.3
JW
Openbare
orde en
veiligheid

ontsta standvanzaken
ansdat
13-06- Onderzocht wordt of
2019
een
informatiebijeenkoms
t kan worden
georganiseerd voor
een aantal
gemeenten samen
waarop RIVM
toelichting geeft op
de stand van zaken
en tussenresultaten
van het onderzoek
naar de
gezondheidseffecten
van ultrafijnstof.

oorspr reden afwijking
onkelij planning
12-122019

huidig
e
12-122019

soort
behande
Ter
kennisna
me

2019 Toezegging
4701 uitvoeringspr
21
ogramma
Actieprogram
ma Nieuwe
Democratie

Tijdens de behandeling van het
Toezeggin Commissie
Actieprogramma Nieuwe Democratie zegt
gen
bestuur
wethouder Botter toe de commissie een
uitvoeringsprogramma te doen toekomen
waaruit blijkt hoe een en ander wordt uitgerold.

6.2
JB
Gemeenteli
jk bestuur

13-062019

12-122019

12-12- Ter
2019
bespreki
ng

2019 Toezegging
4701 informatie
35
over
bereikte
resultaten
Actieprogram
ma Nieuwe
Democratie

Tijdens de behandeling van het
Actieprogramma Nieuwe Democratie zegt
wethouder Botter toe de commissie per
onderdeel van het Actieprogramma te
informeren over de bereikte resultaten en aan
de hand van vooraf door hem te bepalen
criteria een waardeoordeel te geven over de
bereikte resultaten.

6.2
JB
Gemeenteli
jk bestuur

13-062019

12-122019

12-12- Ter
2019
bespreki
ng

Toezeggin Commissie
gen
bestuur

17

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak onderwerp
num
#### Toezegging
evaluatie
programma
Veilig
Uitgaan

omschrijving

2019 Toezegging
9401 aantal
58
organisaties
gebruik data
gemeente

Tijdens de behandeling van de nota Stand van Toezeggin Commissie
zaken informatiebeveiliging zegt wethouder
gen
bestuur
Botter toe, op verzoek van de heer Trompetter
(AP), de commissie te informeren over het
aantal organisaties dat gebruik maakt van de
data van de gemeente Haarlem.

Tijdens de behandeling van de nota nadere
regels openbare inrichtingen zegt wethouder
Meijs toe (namens burgemeester Wienen) eind
2019 met een evaluatie te komen van het
programma Veilig Uitgaan en daarbij ook de rol
van de politie bij cameratoezicht en vervalsing
identiteitsbewijzen door minderjarigen en
capaciteit om regels te handhaven mee te
nemen mee te nemen.

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Commissie
gen
bestuur

programm pfh code
a
6.3
JW
Openbare
orde en
veiligheid

ontsta standvanzaken
ansdat
16-052019

oorspr reden afwijking
onkelij planning
16-012020

huidig
e
16-012020

6.2
JB
Gemeenteli
jk bestuur

14-112019

13-022020

13-02- Ter
2020
kennisna
me

18

soort
behande
Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2017
3309
32

onderwerp

bestuursorg
aan
Toezegging Brandveiligheid vraagt volgens burgemeester Toezeggin Commissie
discussie
Wienen een totale afweging van de effectiviteit gen
bestuur
over
van de inzet. Hij stelt voor die discussie verder
brandveilighe te voeren zodra het normenkader van het
id/effectiviteit landelijk programma RemBrand beschikbaar is.
van inzet

2019 Toezegging
4702 nota
41
verbetering
dienstverleni
ng

omschrijving

soort

programm pfh code
a
6.3
JW
Openbare
orde en
veiligheid

ontsta standvanzaken
ansdat
13-07- (09-04-2019) Eind
2017
2018 zijn de
dekkingsplannen
van de brandweer
verlengd voor de
periode 2019-2020
op basis van de
bestaande
methodiek. Zodra de
nieuwe methodiek
beschikbaar komt,
zal deze gebruikt
worden om de
haarlems situatie
rond brandveiligheid
opnieuw tegen het
licht te houden.

oorspr
onkelij
05-072018

Tijdens de behandeling van het
Actieprogramma Nieuwe Democratie zegt
wethouder Botter toe in oktober met een nota
over verbetering van de gemeentelijke
dienstverlening te komen en deze met de
commissie te bespreken.

Toezeggin Commissie
gen
bestuur

6.1
JB
Dienstverle
ning

13-062019

03-10- zodra data
02-03- Ter
2019
commissie in maart
2020
bespreki
bekend zijn zal de
ng
juiste datum
aangepast worden
Er is vooraf meer
overleg nodig tussen
ambtenaren en
portefeuillehouder /
college dan vooraf is
ingeschat.

19

reden afwijking
planning
Het blijkt de
brandweer landelijk
meer tijd te kosten
om tot een methode
te komen die voor
alle regio's werkbaar
is, die draagvlak
heeft bij vakbonden
en vakvereniging van
vrijwilligers en die het
ministerie houvast
biedt om de
brandweerzorg in
Nederland te
beoordelen. De
verwachting is nu dat
in de loop van 2019
de nieuwe methodiek
beschikbaar zal zijn
voor het opstellen
van dekkingsplannen.

huidig
e
01-032020

soort
behande
Ter
bespreki
ng

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2017
3070
21

onderwerp

omschrijving

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 prestatieindicatoren en de resultaten op de
beeldkwaliteit.

2019 Toezegging
4188 jaarrekening
47
opnemen
vergelijking
juridische
procedures

soort

bestuursorg
aan
RKC
Rekenkamer
aanbevelin commissie
g
Haarlem

Tijdens de behandeling van de P&C-stukken
Toezeggin Commissie
van Cocensus zegt wethouder Snoek toe dat in gen
bestuur
de volgende jaarstukken een vergelijking wordt
opgenomen tussen de juridische procedures
tegen Cocensus met juridische procedures in
andere steden.

programm pfh code
a
7.2
MSN
Algemene
dekkingsmi
ddelen

ontsta standvanzaken
ansdat
28-062017

oorspr
onkelij
30-112017

7.1 Lokale MSN
belastingen
en
heffingen

16-052019

31-032020

20

reden afwijking
planning
Aanbeveling a kan
voor het eerst
worden afgedaan
met de
programmabegroting
2019, afdoening
aanbeveling b volgt
in het jaarverslag
over 2019. Jaarverslag wordt 1e
kwartaal 2020
verwacht.

huidig
e
30-032020

31-032020

soort
behande
Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
5680
37

onderwerp

omschrijving

Motie 39BIS Draagt college op: Altijd proberen om lokaal
Besteed
aan te besteden met natuurlijk inachtneming
lokaal aan
van de aanbestedings regels

soort
Moties

bestuursorg
aan
Gemeentera
ad Haarlem

programm pfh code
a
6.2
JB
Gemeenteli
jk bestuur

21

ontsta standvanzaken
ansdat
04-07- Uitvoering Er zal bij
2019
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
juridisch niet
mogelijk. Kortom,
dat is gewoon een
kwestie van doen.
·{\*·-150
Bestendigen: Te
zijner tijd zal deze
motie verwerkt
worden in nieuw
inkoopbeleid. Het
Strategisch
Inkoopbeleid is
immers afgeleid van
de gemeentebrede
doelstellingen. Het
conceptinkoopbeleid is
grotendeels klaar.
Het hangt nu af van
de
randvoorwaarden:
deze moeten nader

oorspr reden afwijking
onkelij planning
01-042020

huidig
e
01-042020

soort
behande
Ter
bespreki
ng

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak onderwerp
num
#### Toezegging
jaarlijkse
bijeenkomst
met alle
wijkraden

omschrijving

#### Toezegging
bij
verlenging
contract
cateraar
kijken
mogelijkhede
n vast
dienstverban
d

Wethouder Botter zegt toe bij de verlenging
van het contract met de cateraar, in oktober
2020, nogmaals serieus te kijken naar de
mogelijkheden voor een vast dienstverband bij
de gemeente Haarlem voor catering
medewerkers.

2019 Toezegging
4143 jaarrekening
44
opnemen
info innen
toeristenbela
sting Airbnb

Tijdens de behandeling van de P&C-stukken
Toezeggin Commissie
van Cocensus zegt wethouder Snoek toe dat in gen
bestuur
de volgende jaarstukken melding wordt
gemaakt van de inning van toeristenbelasting
van Airbnb verhuurders.

Tijdens de behandeling van het
Actieprogramma Nieuwe Democratie zegt
wethouder Botter toe, op verzoek van de heer
Sepers (PvdA), jaarlijks een bijeenkomst te
organiseren voor alle wijkraden gericht op
ontmoeting en uitwisseling.

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Commissie
gen
bestuur

programm pfh code
a
6.2
JB
Gemeenteli
jk bestuur

ontsta standvanzaken
ansdat
13-062019

oorspr
onkelij
01-042020

Toezeggin Commissie
gen
bestuur

6.2
JB
Gemeenteli
jk bestuur

11-042019

09-042020

09-04- Ter
2020
kennisna
me

7.1 Lokale MSN
belastingen
en
heffingen

16-052019

30-042020

30-04- Ter
2020
kennisna
me

22

reden afwijking
planning
de planning is dit in
maart 2020 te
organiseren waarbij
wijkraadsleden,
collegeleden en
gemeenteraadsleden
worden uitgenodigd.

huidig
e
01-042020

soort
behande
Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
5678
41

onderwerp

omschrijving

Motie 18
Vast geeft
comfort

Verzoekt het college:-360· In de financiële
Moties
rapportages voortaan de inhuur uit te drukken
in aantal fte; · De omzetting van inhuur in vaste
formatie voort te zetten om daarmee een
besparing op de personeelslasten te realiseren
en de organisatie te versterken; · De
Roemernorm van 10% voortaan als
streefwaarde te hanteren.

2019 Toezegging
1352 overgenome
67
n
aanbevelinge
n Nationale
Ombudsman

soort

bestuursorg
aan
Gemeentera
ad Haarlem

Tijdens de behandeling van de nota
Toezeggin Commissie
'Onderzoek aansluiting Gemeentelijke
gen
bestuur
Ombudsman zegt burgemeester Wienen toe
de volgende aanbevelingen uit het recente
rapport van de Nationale ombudsman over te
nemen: ·{\*·-150 Van alle partijen die voor de
gemeente publieke taken uitvoeren
laagdrempelig inzichtelijk te maken bij wie en
op welke wijze inwoners met hun klachten bij
die partij terecht kunnen (rugnummers);·Aan te
geven wat de mogelijkheden zijn om een
klacht in te dienen als inwoners zich bij deze
partijen niet gehoord voelt;·Aan te geven wat
de mogelijkheden zijn om een klacht in te
dienen als inwoners een klacht hebben over de
wijze waarop deze partijen met elkaar
samenwerken ter uitvoering van de publieke
taak.·Jaarlijks inzage te geven in de aard en
omvang van de klachten die bij partijen zijn
ingediend en de afhandelwijze.

programm pfh code
a
6.2
JB
Gemeenteli
jk bestuur

ontsta standvanzaken
ansdat
04-07- 23.07.2019/ MS /
2019
Melissa/ Jolanda is
hiervan op de
hoogte, dus wordt
meegenomen met
het herinrichten van
het inhuur proces 09092019/MM/Planning
na bespreking MT
HRM: mei 2020

oorspr reden afwijking
onkelij planning
14-052020

huidig
e
14-052020

6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

14-022019

01-07- Langdurige
2019
afwezigheid van
klachtencoördinator.
Wordt opgepakt en
in tweede kwartaal
2020 afgerond.

01-06- Ter
2020
kennisna
me

23

soort
behande
Ter
bespreki
ng

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
4517
87

onderwerp

omschrijving

Toezegging
burgemeeste
r Wienen
een notitie
aan te
leveren ter
bespreking
in de
commissie
over het
onderwerp
WMO
Vertrouwens
persoon

De motie WMO vertrouwenspersoon wordt
Moties
ingetrokken na Toezegging burgemeester
Wienen een notitie aan te leveren ter
bespreking in de commissie over dit onderwerp

#### Toezegging
vergoedinge
n
adviescommi
ssies

Tijdens de behandeling van de nota Wijziging
Verordening op de behandeling van
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.

soort

bestuursorg
aan
Gemeentera
ad Haarlem

Toezeggin Commissie
gen
bestuur

programm pfh code
a
6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

ontsta standvanzaken
ansdat
29-052019

6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

14-112019

24

oorspr
onkelij
09-012020

reden afwijking
planning
I.h.k.v.
Koploperproject
Cliëntondersteuning
wordt een PvA
opgesteld met daarin
o.a. een verkenning
naar
klachtafhandeling.
Op basis van die
verkenning komen
we in de loop van
2020 met een notitie
over Wmo
Vertrouwenspersoon.

huidig soort
e
behande
04-062020

Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
8085
28

onderwerp

bestuursorg
aan
Toezegging Tijdens de behandeling van de nota Beperking Toezeggin Commissie
interne
geheimhouding PwC-rapport zegt wethouder
gen
bestuur
vooronderzo Snoek toe de raad het interne vooronderzoek
ek
te doen toekomen.
voorafgaand
aan
onderzoek
PwC

2019 Motie 38
9605 Opnemen
25
indicatoren
onderhoud

omschrijving

soort

Draagt het College van B&W om Deze
indicatoren weer op te nemen in de komende
Begroting en de cijfers, die deze begroting
ontbreken alsnog inzichtelijk te maken en aan
de raad te publiceren.

Moties

2018 RKC
-108 De raad geeft het college opdracht de
4105 onderzoek
opvolging van aanbevelingen daadkrachtiger
14
Jaarstukken op te pakken.
2017 Daadkracht
opvolging
aanbevelinge
n
2019 Toezegging
9400 pleidooi voor
87
invoeren
fietsregeling

programm pfh code
a
6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

ontsta standvanzaken
ansdat
03-102019

oorspr reden afwijking
onkelij planning

huidig soort
e
behande
Ter
kennisna
me

Gemeentera 7.2
MSN
ad Haarlem Algemene
dekkingsmi
ddelen

07-112019

RKC
Gemeentera 6.2
MSN
aanbevelin ad Haarlem Gemeenteli
g
jk bestuur

11-072018

Ter
bespreki
ng

14-112019

Ter
kennisna
me

Op verzoek van de commissie Bestuur (de
Toezeggin Commissie
heer Smit, OPH) zal het presidium op zoek
gen
bestuur
gaan naar gemeenten die ook voorstanders
zijn van het handhaven van de fietsregeling om
vervolgens gezamenlijk richting de VNG een
verzoek tot herinvoering van deze regeling in
te dienen.

6.2
NVTH
Gemeenteli
jk bestuur

25

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2018
6173
11

onderwerp
Initiatiefvoors
tel
ChristenUnie
wijziging
reglement
van orde
t.a.v. moties
vreemd

2019 Motie 03
9602 Vuurwerk bij
62
de
jaarwisseling

omschrijving

soort

bestuursorg
aan
Initiatief
Gemeentera
voorstellen ad Haarlem

Twee mensen D66 stemmen voor Verzoekt Moties
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

programm pfh code
a
6.2
NVTH
Gemeenteli
jk bestuur

Gemeentera 6.2
JW
ad Haarlem Gemeenteli
jk bestuur

26

ontsta standvanzaken
ansdat
21-092018

07-112019

oorspr reden afwijking
onkelij planning

huidig soort
e
behande
Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
7740
82

onderwerp

omschrijving

soort

Motie 31.7
Taskforce
mensenhand
el

Verzoekt het College: Om onderzoek te doen Moties
naar de wenselijkheid van en mogelijkheden
voor de oprichting van een regionale Taskforce
Mensenhandel, waarin de politie (zowel AVIM
als de basisteams) en de afdelingen
handhaving en toezicht uit de relevante
gemeenten - al dan niet in RIEC verband kennis, expertise en informatie delen,
gezamenlijk prioriteiten stellen, capaciteit
bundelen en een centraal meldpunt voor
misstanden instellen.

2019 Motie 14.2
Roept het college op -360· Om met spoed de Moties
2624 Testen doen huidige werkwijze aan te passen door de
85
we met
testbestanden te anonimiseren, de afspraken
geanonimise met de softwareleveranciers aan te passen en
erde
de bestaande/vernieuwde inkoopcontracten op
gegevens
dit onderdeel aan te passen;-360· De raad bij
de Kadernota te informeren over de genomen
stappen.

bestuursorg
aan
Gemeentera
ad Haarlem

programm pfh code
a
6.3
JW
Openbare
orde en
veiligheid

Gemeentera 6.2
JB
ad Haarlem Gemeenteli
jk bestuur

2018 Toezegging
8769 terugkoppeli
21
ng
overgenome
n
adviespunten
cie Bestuur

Burgemeester Wienen zegt toe de commissie
schriftelijk te informeren over welke adviezen
van de commissie Bestuur worden
overgenomen en wat de implicaties daarvan
zijn. Hierin komen in ieder geval de volgende
zaken aan de orde:·{\*·-150 het aanstellen van
een onafhankelijke klachtencoördinator·of en
wanneer er een separate regeling komt voor
meldingen over bestuurders·de wijze waarop
de raad toezicht kan uitoefenen

Toezeggin Commissie
gen
bestuur

2019 Toezegging
8085 statuten
34
Dorpsraad
Spaarndam
Oost

Tijdens de behandeling van de Brief Provincie Toezeggin Commissie
over verkenning grenscorrectie Spaarndam
gen
bestuur
zegt wethouder Snoek toe, op verzoek van de
heer Van den Raadt (Trots), de statuten van de
Dorpsraad van Spaarndam Oost te doen
toekomen.

ontsta standvanzaken
ansdat
19-092019

oorspr reden afwijking
onkelij planning

huidig soort
e
behande

28-032019

6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

13-122018

Ter
kennisna
me

6.2
MSN
Gemeenteli
jk bestuur

03-102019

Ter
kennisna
me

27

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2018
4104
78

onderwerp

omschrijving

RKC
De raad geeft het college opdracht de
onderzoek
verplichte 'BBV indicatoren' herkenbaar te
Jaarstukken maken in de programmaverantwoordingen
2017 - BBV
indicatoren
herkenbaar

soort

bestuursorg
aan
RKC
Gemeentera
aanbevelin ad Haarlem
g

programm pfh code
a
6.2
MSN
Gemeenteli
jk bestuur

2018 Motie 2.75
4230 Open de
27
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 wobverzoeken.

Moties

Gemeentera 6.1
JW
ad Haarlem Dienstverle
ning

#### Toezegging
wethouder
Snoek over
beleggen
sessie mbt
bedrijfsvoerin
g
Spaarneland
en

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

Toezeggin Gemeentera 6.2
MSN
gen
ad Haarlem Gemeenteli
jk bestuur

28

ontsta standvanzaken
oorspr reden afwijking
ansdat
onkelij planning
11-07- BBV indiocatoren
2018
zijn in de
jaarrekening 2018
meer herkenbaar
opgenomen conform
verzoek van de
RKC. Deze
werkwijze wordt
vanaf de
jaarrekening 2018
toegepast.

huidig soort
e
behande
Ter
bespreki
ng

12-072018

08-112018

Ter
bespreki
ng

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
7512
35

onderwerp

bestuursorg
aan
Toezegging Tijdens de behandeling van de gespreksnotitie Toezeggin Commissie
nieuw
over het Delegatiebesluit zegt burgemeester
gen
bestuur
delegatiebesl Wienen toe, op verzoek van de SP (de heer
uit(en)
Garretsen), aan de commissie een nieuw
delegatiebesluit voor te leggen waarin onder
meer de artikelen zijn geschrapt die
achterhaald zijn (zoals bijvoorbeeld punt 7) en
wordt aangegeven wat de procedure is bij
ingediende bezwaar- en beroepschriften tegen
raadsbesluiten (hoe, wanneer en waarover
wordt de raad geïnformeerd, wanneer wordt de
raad in staat gesteld om naar aanleiding van
de ingediende gronden het bestreden besluit te
wijzigen etc.). Ook voor de andere
delegatiebesluiten geldt dat wordt gekeken of
deze moeten worden geactualiseerd en
daarover wordt de raad ook geïnformeerd.

2019 Toezegging
5898 college
54
gedeeltelijke
opheffing
geheimhoudi
ng van
geheim
verklaarde
stukken in
september
(door middel
van
anonimisere
n)

omschrijving

soort

programm pfh code
a
6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

Toezegging door burgemeester Wienen dat
Toezeggin Gemeentera 6.2
JW
college in september terugkomt op geheim
gen
ad Haarlem Gemeenteli
verklaarde stukken door middels anonimiseren
jk bestuur
zorg te dragen voor gedeeltelijke opheffing
geheimhouding

29

ontsta standvanzaken
oorspr reden afwijking
ansdat
onkelij planning
05-09- Jaarlijks wordt via
2019
de jaarstukken aan
de raad
gerapporteerd over
de uitvoering van
(nieuwe)delegatiebes
luiten.

26-062019

huidig soort
e
behande
Ter
adviserin
g

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
9402
11

onderwerp

omschrijving

Toezegging
nagaan
voorstel
Ombudsman
één balie

Tijdens de rondvraag zegt wethouder Botter
toe, op verzoek van de heer Sepers (PvdA),
dat hij op basis van de uitkomsten van het AEF
rapport en de daarin opgenomen
aanbevelingen inzake het verbeteren van de
samenwerking tussen het CJG en het sociale
wijkteam beslist of het zinvol is om met een
uitwerking te komen van het voorstel van de
Nationaal Ombudsman (dat iedere gemeente
een balie zou moeten inrichten waar de burger
met alle vragen terecht kan, dus niet alleen
met vragen over gemeentelijke kwesties). Als
dit zinvol blijkt te zijn, zal hij een
discussienotitie opstellen waarin wordt
ingegaan op de vraag hoe één en ander in
Haarlem gerealiseerd zou kunnen worden
inclusief een inschatting van de daarmee
gemoeid gaande kosten.

2019 Motie 24
9603 Onderzoek
71
naar
Haarlem
Marketing

Draag het college op: - een onafhankelijk
extern onderzoek te laten doen naar de
stichting-structuur van Haarlem Marketing,
waarbij onder meer wordt gekeken naar de
financiële - en inhoudelijke kwaliteiten van de
stichting, de effectiviteit van de bestede
subsidiegelden en de wenselijkheid van de
stichting-structuur; - De opzet van dit
onderzoek in het eerste kwartaal 2020 voor te
leggen aan de commissie bestuur.

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Commissie
gen
bestuur

Moties

programm pfh code
a
6.2
JB
Gemeenteli
jk bestuur

Gemeentera 6.2
JW
ad Haarlem Gemeenteli
jk bestuur

30

ontsta standvanzaken
ansdat
14-112019

07-112019

oorspr reden afwijking
onkelij planning

huidig soort
e
behande
Ter
bespreki
ng

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak onderwerp
num
#### Toezegging
nagaan
werkwijze
ongegronde
bezwaren

omschrijving
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.

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Commissie
gen
bestuur

programm pfh code
a
6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

31

ontsta standvanzaken
oorspr reden afwijking
ansdat
onkelij planning
31-05- In het Jaarverslag
2018
(blz. 8) wordt ten
aanzien van de
commissies 1 en 6
opgemerkt dat bij
deze commissies de
werkwijze is dat
indien een bezwaar
ongegrond is
volgens het college,
de bezwaarmaker
hierover met
redenen omkleed
wordt geïnformeerd
via de secretaris van
de commissie ( "de
kennisgeving" ) en
dat daarbij wordt
gevraagd of hij naar
aanleiding van deze
kennisgeving het
bezwaarschrift wil
intrekken. Deze
werkwijze wordt in
tegenstelling tot wat
in het jaarverslag
staat alleen bij
commissie 1
gehanteerd. Dit is
een extra activiteit
van de secretaris die
een aantal jaren
geleden is ingevoerd
omdat
geconstateerd werd
dat veel bezwaren

huidig soort
e
behande

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
9402
08

onderwerp

omschrijving

Toezegging
verklaring
stijging
aantal
klachten

Tijdens de behandeling van de nota
Jaarverslag klachten 2018 zegt burgemeester
Wienen toe, op verzoek van de heer Sepers
(PvdA), wat de verklaring is voor de stijging
van het aantal klachten.

2019 Toezegging
7280 reflectie op
58
budgethoude
rsregeling
opnemen in
management
letter bij
interimcontro
le

Tijdens de behandeling van de nota
Budgethoudersregeling zegt wethouder Snoek
toe, op verzoek van OPH (de heer Smit), om
de accountant te vragen een reflectie op te
nemen op de naleving van de
budgethoudersregeling in haar
managementletter bij de interimcontrole

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Commissie
gen
bestuur

programm pfh code
a
6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

ontsta standvanzaken
oorspr reden afwijking
ansdat
onkelij planning
14-11- De verklaring voor
2019
de stijging van het
aantal klachten, met
name tussen 2016
en 2017, kan
gevonden worden in
het feit dat klachten
vanaf 2016 beter
worden
geregistreerd.
Voorheen werden
klachten vaak ad
hoc behandeld,
zonder dat deze
apart werden
geregistreerd.
Tegenwoordig houdt
de
klachtencoördinator
toezicht en worden
de klachten in
verseon
geregistreerd.

Toezeggin Commissie
gen
bestuur

6.2
MSN
Gemeenteli
jk bestuur

05-092019

32

huidig soort
e
behande
Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2019
8928
24

onderwerp

omschrijving

Toezegging
reactie op
vraag PvdA
n.a.v.
anonimisere
n van WOBverzoek

Cie. Ontw. 31 okt. 2019: Mw. Verhoeff (PvdA)
informeert of het klopt dat er een mogelijkheid
bestaat om anoniem zienswijzen, bezwaar dan
wel een WOB-verzoek in te kunnen dienen. Zij
stelt deze vraag n.a.v. bijlage 1 bij nota
Gestandhouden en gedeeltelijk opheffen van
middels Wob-verzoek opgevraagde
documenten Koepelgevangenis. De NAWgegevens van de indiener van het Wobverzoek d.d. 14 juli 2019 zijn compleet zwart
gemaakt. Ook achter de inlog geen leesbare
versie voor raadsleden beschikbaar. Kan dat
zomaar? Weth. Roduner vraagt aan burg.
Wienen beantwoording van deze vraag mee te
nemen naar cie. Bestuur in relatie tot de
documenten over De Dreef.

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Commissie
gen
bestuur

programm pfh code
a
6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

33

ontsta standvanzaken
ansdat
31-102019

oorspr reden afwijking
onkelij planning

huidig soort
e
behande
Ter
kennisna
me

Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 12 december 2019
zaak
num
2018
2788
92

onderwerp

omschrijving

Toezegging
vergelijken
gegrond
verklaarde
bezwaren

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

soort

bestuursorg
aan
Toezeggin Commissie
gen
bestuur

programm pfh code
a
6.2
JW
Gemeenteli
jk bestuur

34

ontsta standvanzaken
oorspr reden afwijking
ansdat
onkelij planning
04-06- Er is besloten door
2018
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.

huidig soort
e
behande
Ter
kennisna
me

