
Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2017

5659

04

Motie 12.1 

Blijven 

leren van 

RKC 

rapport 

Waarderha

ven- 

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 Gemeen

teraad 

Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

MSN 23-11-2017 Met het rapport Project 

Waarderhaven - Publiek 

Leergeld ( 2017/317734 

<https://gemeentebestu

ur.haarlem.nl/Vergaderin

gen/Raad/2017/28-

september/20:00/RKC-

rapport-Waarderhaven-

Publiek-

Leergeld/2017317734-

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 

12-07-2018 zie stand van zaken 03-09-2018 Ter 

besprekin

g

2018

1255

88

Toezegging 

RKC-notitie 

over 

verantwoor

ding over 

medebewin

dstaken

 RKC-voorzitter de heer Smit  

stelt voor om door de RKC een 

notitie over verantwoording over 

medebewindstaken te laten 

maken.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

7.1 Lokale 

belastinge

n en 

heffingen

ROGM 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 

kennisna

me
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2018

4229

37

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 Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 12-07-2018  In de kadernota 2019 is 

een pargraaf 

Duurzaamheid 

opgenomen, waarmee 

invulling is gegeven aan 

de motie.   

14-05-2019 14-05-2019

2014

4332

25

Motie 55 

Wie (t) 

zaait zal 

oogsten: 

gereguleer

de 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 Gemeen

teraad 

Haarlem

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 06-11-2014 De raad heeft besloten 

niet mee te doen aan 

het wietexperiment. Op 

dit moment zijn er geen 

mogelijkheden om 

uitvoering te geven aan 

de motie. 

11-12-2014 De uitvoering van de 

motie was niet mogelijk 

gezien de wet- en 

regelgeving destijds. Dit 

voorjaar was het mogelijk 

mee te doen aan het 

wietexperiment. Naar 

aanleiding van 

bijgevoegde brief van 14 

juni jl. heeft de raad 

besloten om niet mee te 

doen. Bij deze kan de 

motie daarom worden 

afgedaan.

16-05-2019
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2018

1396

54

Toezegging 

informeren 

raad als 

een 

raadsbevo

egdheid in 

het geding 

is (i.r.t. 

Delegatieb

esluit)

 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.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 08-03-2018  de afdoening dit 

onderwerp is 

19-04-2018 wordt afgedaan via 

jaarverslag/ jaarrekening 

2018 ; tekst is daarin 

opgenomen

27-06-2019 Ter 

kennisna

me
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2019

5601

13

Toezegging 

rapporteren 

in in 

ontwerpbeg

roting 2020 

over 

overgenom

en 

aanbevelin

gen 

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. 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

MSN 27-06-2019 26-09-2019 26-09-2019 Ter 

kennisna

me
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2018

6591

29

Motie 9.3 

Tijdelijk is 

snel en 

draadkrach

tig

 Roept het college op-360· Om 

in de Prestatieafspraken 

afspraken te maken voor het 

plaatsen van 500 tijdelijke 

sociale huurwoningen op zo kort 

mogelijke termijn doch in ieder 

geval deze bestuursperiode · 

Voor het einde van 2018 de 

commissie Ontwikkeling een lijst 

met potentiele locaties aan te 

bieden waar voor in totaal 500 

tijdelijke sociale huurwoningen 

plek is  

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

MTM 27-09-2018 06-12-2018 11/4 Wordt meegenomen 

in pva Taskforce 

huisvesting kwetsbare 

groepen.  13-02-2019 

Afhandeling vindt plaats 

via rapportage van de 

taskforce huisvesting 

bijzondere doelgroepen. 

Deze zal vermoedelijk in 

maart worden 

vastgesteld.    16/7 

wachten op 

overeenstemming met 

05-03-2020

2019

5680

37

Motie 

39BIS 

Besteed 

lokaal aan

Draagt college op: Altijd 

proberen om lokaal aan te 

besteden met natuurlijk 

inachtneming van de 

aanbestedings regels 

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JB 04-07-2019 ·{\*·-150 Uitvoering Er 

zal bij meervoudig 

onderhandse 

aanbestedingen zoveel 

mogelijk lokaal 

aanbesteed worden 

(maar dat is niet altijd 

mogelijk omdat de markt 

zich er niet voor leent), 

bij nationale of Europese 

aanbestedingen is lokaal 

aanbesteden 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 

concept-inkoopbeleid is 

grotendeels klaar. Het 

01-04-2020 01-04-2020 Ter 

besprekin

g
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0097

577

Toezegging 

wethouder 

Snoek een 

notitie te 

leveren 

over de 

beslismom

enten van 

de raad 

binnen het 

civiel 

planproces 

en 

ruimtelijk 

planproces

 N.a.v. de ingetrokken motie 

14.6 Motie-GLH-AP-CU-Trots-

Hlm-Civiel-planproces-1 zegt 

wethouder Snoek toe een notitie 

te leveren over de 

beslismomenten van de raad 

binnen het civiel planproces en 

het ruimtelijk planproces en dit 

onderwerp nogmaals te 

bespreken in de commissie. 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

MSN 30-01-2020 09-04-2020 09-04-2020

2019

9602

62

Motie 03 

Vuurwerk 

bij de 

jaarwisselin

g

Twee mensen D66 stemmen 

voor    Verzoekt het College:   

Het aantal vuurwerkvrije zones 

bij de Jaarwisseling 2019/2020 

substantieel uit te breiden ten 

opzichte van de Jaarwisseling 

2018/2019;   Een oproep aan 

alle Haarlemmers te doen om bij 

de Jaarwisseling 2019/2020 

vrijwillig af te zien van het 

afsteken van (knal)vuurwerk;   In 

overleg met het bedrijfsleven 

van Haarlem, Handhaving, 

Politie en andere relevante 

maatschappelijke organisaties 

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 07-11-2019  Is in de raad van Juni 

2020 besproken. 

Afgesproken om dit jaar 

het landelijk everbod 

aan te kijken en ivm 

corona nog geen 

vuurwerkshows te 

organiseren. 

01-06-2020 01-06-2020
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2017

5659

21

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 Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 23-11-2017  zie motie 12.1  Uit de 

informatienota 

verbterplan fysiek 

domein: -300 Sturing en 

beheersing  Middels het 

aannemen van de motie 

Intern investeren op 

controleren  

(2017/565921) heeft de 

raad opgeroepen de rol 

(en capaciteit) van 

control te borgen bij 

goed 

projectmanagement. 

Binnen bovenstaande 

verbeteropdrachten 

heeft concerncontrol een 

actieve rol waarin zij o.a. 

stuurt op een 

verbeterslag op de 

projectportefeuille. Een 

transparantere 

24-05-2018 wordt betrokken bij 

afdoening motie 12.2

22-10-2020
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2018

8769

24

Toezegging 

nagaan 

actiever 

opereren 

check 

gegevens 

precario

 Burgemeester Wienen zegt, op 

verzoek van de heer IJsbrandy 

(HvH), toe de commissie te 

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. 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

7.1 Lokale 

belastinge

n en 

heffingen

JW 13-12-2018  er vindt overleg plaats 

met cocensus over de 

wijze 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.

14-02-2019 hierover wordt overleg 

gevoerd met cocensus; 

dit overleg is stil komen te 

liggen vanwege andere 

prioriteiten in verband met 

de corona crisis.

26-11-2020 Ter 

kennisna

me

2019

4517

87

Toezegging 

burgemees

ter Wienen 

een notitie 

aan te 

leveren ter 

bespreking 

in de 

commissie 

 De motie WMO 

vertrouwenspersoon wordt 

ingetrokken na Toezegging 

burgemeester Wienen een 

notitie aan te leveren ter 

bespreking in de commissie 

over dit onderwerp

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 29-05-2019 09-01-2020 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 

03-12-2020
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2017

2446

24

Toezegging 

tussenrapp

ortage en 

evaluatie 

BIO en 

Beleidslijn 

gemeente 

Haarlem 

Vastgoedtr

ansacties

 Burgemeester Wienen  zegt toe 

om na twee jaar een 

tussenrapportage en na vier jaar 

een evaluatie op te stellen van 

de Beleidsregel Integriteit & 

Overeenkomsten en Beleidslijn 

gem. Haarlem 

Vastgoedtransacties.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 18-05-2017 21-05-2020 Tussenrapportage wordt 

door meerdere afdelingen 

opgesteld. 16-9: Het 

verzamelen van de 

benodigde gegevens kost 

meer tijd dan voorzien. 

Planning aangepast. 11-

12-19: Er dient nog een 

directiebesluit te komen 

over wijze waarop 

10-12-2020 Ter 

kennisna

me

2018

2205

63

Toezegging 

actualisatie 

jaarplannin

g 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 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 26-04-2018 28-06-2018 Is blijvend punt van 

aandacht

10-12-2020 Ter 

kennisna

me
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0062

578

Toezegging 

jaarlijkse 

voortgang 

pva 

Diversiteit 

& Inclusie

 Tijdens de behandeling van het 

Plan van Aanpak Diverstiteit & 

Inclusie  zegt wethouder Botter 

toe jaarlijks aan de commissie 

over de voortgang te 

rapporteren. 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.1 

Dienstverle

ning

JB 16-01-2020 10-12-2020 10-12-2020 Ter 

besprekin

g
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2019

4143

48

Toezegging 

evaluatie 

programma 

Veilig 

Uitgaan

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 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 16-05-2019  Door de huidige crisis is 

dit onderwerp iets 

vooruit geschoven. 

Evaluatie en de 

resultaten worden 

meegenomen is de 

openstaande projecten 

rondom de 

horecasluitingstijden en 

16-01-2020 Evaluatie wordt in de 

zomer van 2020 

uitgevoerd . Hierbij wordt 

de evaluatie gekoppeld 

aan de nieuwe plannen 

rondom de sluitngstijden 

en overlastcasuistiek in 

de smedestraat.

14-01-2021 Ter 

kennisna

me

2020

0145

476

Toezegging 

voorstel 

horecasluiti

ngstijden

Tijdens de behandeling van de 

brief van Horeca Haarlem en de 

reactie van het college daarop 

zegt burgemeester Wienen toe 

voor de zomer een voorstel 

t.a.v. de horecasluitingstijden 

aan de commissie Bestuur ter 

bespreking voor te leggen. 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 13-02-2020 11-06-2020 Door Corona was het niet 

mogelijk om goede 

bijeenkomsten te 

organisaeren. Op dit 

moment worden op 

gepaste afstand wel 

gesprekken gevoerd met 

de betrokken partijen.

14-01-2021 Ter 

besprekin

g

2017

3309

32

Toezegging 

discussie 

over 

brandveilig

heid/effecti

viteit 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.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 13-07-2017  (09-04-2019) Eind 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.  (13-07-

2020) Eind 2019 zijn de 

dekkingsplannen 

wederom verlengt voor 

2020-2021 op basis van 

05-07-2018 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 2020 de 

nieuwe methodiek 

beschikbaar zal zijn voor 

het opstellen van 

dekkingsplannen.

31-01-2021 Ter 

besprekin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2019

2624

85

Motie 14.2 

Testen 

doen we 

met 

geanonimis

eerde 

gegevens

 Roept het college op -360· Om 

met spoed de huidige werkwijze 

aan te passen door de 

testbestanden te anonimiseren, 

de afspraken met de 

softwareleveranciers aan te 

passen en de 

bestaande/vernieuwde 

inkoopcontracten op dit 

onderdeel aan te passen;-360· 

De raad bij de Kadernota te 

informeren over de genomen 

stappen.   

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JB 28-03-2019  planning gebaseerd op 

overleg 

wethouder/commissievo

orzitter/griffier

11-02-2021 11-02-2021

2021

0033

401

Toezegging 

juridische 

toetsing 

mogelijkhe

den

 Tijdens de behandeling van de 

brief van burgemeester Wienen 

inz de betogingen abortuskliniek 

zegt burgemeester Wienen toe 

dat hij nogmaals juridisch laat 

toetsen of er nog mogelijkheden 

zijn om wijzigingen aan te 

brengen die recht doen aan 

betogers en bezoekers van de 

kliniek.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 14-01-2021 11-02-2021 11-02-2021 Ter 

kennisna

me
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2018

1269

61

Toezegging 

verbeterde 

versie van 

Referendu

mverordeni

ng

 Burgemeester Wienen  zegt dat 

het verbeteren van de 

Referendumverordening snel 

moet worden opgepakt onder 

verantwoordelijkheid van het 

college, maar met advies van de 

referendumcommissie. 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 22-01-2018  Tussenbericht:  De 

VNG blijkt te werken aan 

een nieuw model voor 

de 

referendumverordening, 

dat volgens planning 

komend voorjaar 

gepubliceerd wordt. Het 

model wordt geschreven 

onder begeleiding van 

een klankbordgroep die 

bestaat uit enkele leden 

van de VNG-commissie 

Raadsleden & Griffiers 

en enkele 

wetenschappers met 

(lokale) 

referendumervaring. Na 

raadpleging van de 

Referendumcommissie 

is besloten te wachten 

21-06-2018 Voorrang is gegeven aan 

de  implementatie van de 

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 

(AVG). Voorstel wordt 

uitgewerkt in overleg met 

de 

Referendumcommissie.

11-03-2021 Ter 

adviserin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2018

8080

83

Toezegging 

wethouder 

Botter over 

nota 

personeels

beleid

 Wethouder Botter zegt toe dat 

in februari 2019 een integrale 

nota personeelsbeleid volgt.

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JB 08-11-2018 03-10-2019 Het strategische 

personeelsbeleid wordt 

een onderdeel van het 

plan van aanpak van de 

afdeling HRM en wordt 

daarom aangepast naar 

het eerste kwartaal van 

2021.

11-03-2021 Ter 

besprekin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2019

9402

11

Toezegging 

nagaan 

voorstel 

Ombudsma

n 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 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JB 14-11-2019 11-03-2021 11-03-2021 Ter 

besprekin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0579

668

Toezegging 

Raadsconf

erentie 

verbeteren 

indicatoren

 Tijdens de behandeling van de 

jaarstukken 2019 zegt 

wethouder Snoek, op verzoek 

van de commissie, toe dat hij  

volgend jaar maart een nieuwe 

raadsconferentie gaat 

organiseren. De verbeteringen 

kunnen dan worden verwerkt in 

de begroting 2022-2026. 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.1 

Dienstverle

ning

ROGM 11-06-2020 11-03-2021 11-03-2021 Ter 

besprekin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0602

745

Toezegging 

BRP score 

informatieb

eveiliging

 Tijdens de behandeling van de 

ENSIA stukken zegt wethouder 

Botter toe de commissie 

schriftelijk te informeren waarom 

voor BRP de score voor 

informatiebeveiliging hoger 

moet zijn.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JB 18-06-2020 11-03-2021 11-03-2021

2020

1151

994

Toezegging 

wethouder 

Botter voor 

de 

kadernota 

2021 een 

overzicht te 

geven van 

de 

decentrale 

dienstverle

ning

 Wethouder Botter zegt toe voor 

de kadernota op een rijtje te 

zetten wat de (decentrale)  

dienstverlening op dit moment 

inhoudt en dit overzicht te doen 

toekomen aan de commissie 

Bestuur . 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.1 

Dienstverle

ning

JB 26-11-2020  planning gebaseerd op 

overleg 

wethouder/voorzitter/co

mmissiegriffier

11-03-2021 11-03-2021
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0305

530

RKC 

Onderzoek 

Governanc

e 

Spaarnelan

den - 

Rolinvulling 

raad

De raad geeft het college de 

opdracht in elk geval jaarlijks 

voor bespreking aan te bieden: 

een rapportage over de 

prestatieafspraken met  

Spaarnelanden en een 

rapportage over de jaarstukken 

(met daarin de strategische  

aandeelhoudersbesluiten). 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 27-02-2020 25-03-2021 25-03-2021 Ter 

adviserin

g

2019

3118

30

RKC 

onderzoek 

Informatieb

eveiliging - 

Implement

atie beleid.

;;-284 De raad geeft het college 

de opdracht Vóór eind 2019 

daadkrachtige en volledige 

implementatie van het eigen 

informatiebeveiligingsbeleid te 

realiseren door onder meer:-284 

a. Een nieuwe gap-analyse uit 

te voeren om in beeld te krijgen 

welke, volgens relevante wet- 

en regelgeving en het eigen 

beleid voorgeschreven, 

maatregelen nog niet zijn 

geïmplementeerd. Hieruit wordt 

ook zichtbaar wat er sinds 2014 

al is gerealiseerd. b. Het 

informatiebeveiligingsbeleid zo 

RKC 

aanbeve

ling

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JB 28-03-2019 12-12-2019 Zoals wordt toegelicht in 

de informatienota 

geagendeerd op 10 

december wordt aan de 

strekking van alle punten 

voldaan. Na behandeling 

van de informatienota op 

10 december zal worden 

voorgesteld om deze BAZ 

te sluiten.

01-04-2021 Ter 

adviserin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2019

3118

46

RKC 

ondezoek 

Informatieb

eveiliging - 

Raadsinfor

matie

;;-284 De raad geeft het college 

opdracht om d e raadsinformatie 

over informatiebeveiliging te 

verbeteren door naast de 

verplichte paragraaf en de 

ENSIA verklaring:-284 a. De 

gemeenteraad middels een (zo 

nodig geheime) nota inhoudelijk 

te informeren over de mate van 

compliancy aan wet en 

regelgeving en het eigen beleid 

aan de hand van een jaarlijkse 

samenvatting met duiding van 

de scores op de ENSIA-

zelfevaluatievragenlijst. b. Aan 

de hand van een objectieve 

maatstaf (bijvoorbeeld het 

volwassenheidsniveau) te 

rapporteren over de 

ontwikkeling van de 

verschillende onderdelen van de 

informatievoorziening , 

waaronder informatiebeveiliging. 

RKC 

aanbeve

ling

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JB 28-03-2019 12-12-2019 Er zijn nu drie uitgebreide 

rapportages geweest in 

najaar 2019, voorjaar 

2020 en nu weer 

geagendeerd op 10 

december. Er is 

afgesproken halfjaarlijks 

te rapporteren en de 

inhoud van deze 

rapportages is 

afgesproken. De door de 

raad gevraagde 

onderwerpen zijn 

onderdeel van de 

afgesproken inhoud. Er is 

op 3-4 december een 

onafhankelijke ISO 27001 

audit uitgevoerd waaruit 

kan worden afgeleid hoe 

de volwassenheid is. 

Nadat over deze 

volwassenheid is 

gerapporteerd zal het 

voorstel worden gedaan 

om deze BAZ te sluiten.

01-04-2021 Ter 

adviserin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2019

3554

41

motie 14.1 

ICT behoeft 

integraal 

risicomana

gement

In vergadering van 18-4 

herstemming motie 14.1 ICT 

behoeft integraal 

risicomanagement; motie 

behorend bij RKC Rapport 

Verantwoordelijkheid voor 

Veiligheid- Onderzoek naar 

Informatiebeveiliging Draagt het 

college op om aanvullend extern 

advies in te winnen teneinde 

voor het volledige ICT-domein 

tot een goed onderbouwd en 

integraal risicomanagement te 

komen en dit ook te vertalen in 

de benodigde 

weerstandscapaciteit. 

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JB 18-04-2019 03-10-2019 Met de informatienota 

geagendeerd op 10 

december is er voor de 

tweede keer een risico 

analyse. De financieel 

grootste risico's zijn 

opgenomen bij de 

begroting. Dit is nu 

onderdeel van een 

jaarlijkse cyclus. Na 

behandeling van de 

informatienota op 10 

december zal worden 

voorgesteld om deze BAZ 

te sluiten.

01-04-2021 Ter 

besprekin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2019

9401

61

Toezegging 

voortgangs

rapportage 

informatieb

eveiliging

 Tijdens de nota Stand van 

zaken informatiebeveiliging zegt 

wethouder Botter toe, op 

verzoek van de heer Gün (GL) 

en Rutten (VVD), de commissie 

ieder half jaar te informeren 

over de stand van zaken 

middels een 

voortgangsrapportage. Het 

format voor deze rapportage zal 

hij eerst voorleggen aan de 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JB 14-11-2019 13-02-2020 Er zijn nu drie uitgebreide 

rapportages geweest in 

najaar 2019, voorjaar 

2020 en nu weer 

geagendeerd op 10 

december. Er is 

afgesproken halfjaarlijks 

te rapporteren en de 

inhoud van deze 

rapportages is 

afgesproken. De door de 

01-04-2021 Ter 

besprekin

g

2020

0305

399

RKC 

Onderzoek 

Governanc

e 

Spaarnelan

den - 

Statutenwij

ziging

De raad geeft het college de 

opdracht de statutenwijziging 

met betrekking tot de doelen 

van de N.V. alsnog te 

onderbouwen zodat de raad 

alsnog in staat wordt gesteld 

wensen en bedenkingen 

kenbaar te maken. Hierbij zou 

de raad een standpunt moeten 

innemen over de gewenste 

strategische ontwikkeling van 

Spaarnelanden.  

RKC 

aanbeve

ling

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 27-02-2020 01-04-2021 01-04-2021 Ter 

adviserin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0609

824

Duisenberg 

aanbevelin

g:  

toerekenin

g kosten 

Haarlem en 

Zandvoort

-300 Benoem in jaarverslag 

welke kosten berekend worden 

over de bevolking van Haarlem 

en Zandvoort samen of apart. 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

MSN 24-06-2020 30-04-2021 30-04-2021 Ter 

besprekin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0609

855

Duisenberg 

aanbevelin

g: sociaal 

jaarverslag

Goed personeel is vitaal voor de 

gemeente Haarlem. Maak een 

sociaal jaarverslag met 

betrekking tot het werkapparaat 

en alle thema's die daar spelen. 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.1 

Dienstverle

ning

JB 24-06-2020 30-04-2021 30-04-2021 Ter 

besprekin

g

2019

7512

23

Toezegging 

reflectie op 

GFT 

opnemen 

in 

jaarverslag 

2020

 Tijdens de behandeling van de 

nota Gemeenschappelijk 

Financieel Toezichtkader (GFT) 

zegt wethouder Snoek toe, op 

verzoek van OPH (de heer 

Smit), om in het jaarverslag 

2020 van Haarlem een reflectie 

op te nemen op de naleving van 

het GFT. 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

ROGM 05-09-2019 20-05-2021 20-05-2021 Ter 

adviserin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2017

0841

23

Toezegging 

notitie 

verankerin

g 

beleidseval

uaties

 De heer Van Driel  (CDA) is 

benieuwd hoe het college het 

aspect beleidsevaluaties gaat 

verankeren. De heer Fritz 

(PvdA)  stelt voor dat het 

college over een half jaar met 

notitie komt met een kader voor 

dit soort evaluaties van mij. 

effecten van beleid. Wethouder 

Van Spijk  zegt toe dat het 

college over een half jaar een 

dergelijke notitie zal aanleveren.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

ROGM 09-02-2017 14-09-2017 Geen prioriteit (i.r.t. 

beperkte 

vergadercapaciteit en 

andere werkzaamheden 

in corona-tijden).

10-06-2021 Ter 

adviserin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0623

850

Motie  

23.10 

Vuurwerk 

bij de 

jaarwisselin

g

Verzoekt het College:-360· In 

overleg te treden met de 

omliggende gemeenten in Zuid-

Kennemerland om te komen tot 

een regionaal verbod op 

consumentenvuurwerk vanaf de 

jaarwisseling 2021-2022 met 

uitzondering van 

schertsvuurwerk (categorie F1) -

360· Uiterlijk in Q2 2021 een 

wijziging van de APV aan de 

gemeenteraad van Haarlem 

voor te leggen waarin een 

algeheel verbod op het afsteken 

van consumentenvuurwerk 

(categorie F2 en F3) wordt 

ingesteld voor het gehele 

gebied binnen de 

gemeentegrens van Haarlem, 

met uitzondering van 

schertsvuurwerk zoals sterretjes 

(categorie F1). · Deze nieuwe 

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 25-06-2020 21-06-2021 10-06-2021

2020

0609

606

Duisenberg 

aanbevelin

g: overzicht 

definities 

van 

beleidsbegr

ippen

-360-300· Maak voor de 

aankomende begroting en 

jaarverslag een overzicht van 

definities van beleidsbegrippen.  

· Stem van te voren deze 

definities voor het betreffende 

beleidsveld af met de 

verantwoordelijke commissie 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 24-06-2020  Meerdere keren 

afstemming met raad 

over geweest. Eerste 

kwartaal 2021 verschijnt 

raadsnota over 

afdoening Duisenberg 

Light aanbevelingen.

03-09-2020 Meerdere keren 

afstemming met raad over 

geweest. Eerste kwartaal 

2021 verschijnt raadsnota 

over afdoening 

Duisenberg Light 

aanbevelingen.

01-07-2021 Ter 

besprekin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0609

648

Duisenberg 

aanbevelin

g: 

aanscherp

en 

indicatoren

-300 Faciliteer opnieuw 

mogelijkheid voor de Raad om 

indicatoren aan te scherpen 

voor de aankomende begroting 

en·{\*·-150-300 Breng balans in 

aantal indicatoren (effect en 

prestatie) per doel;·Zorg voor 

betere/meer trend 

informatie;·Zorg voor tijdige 

beschikbaarheid van 

informatie;·{\*·-150 Kwalificeer 

kwaliteit in zowel streef- als 

realisatie waarden 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 24-06-2020  Meerdere keren 

afstemming met raad 

over geweest. Eerste 

kwartaal 2021 verschijnt 

raadsnota over 

afdoening Duisenberg 

Light aanbevelingen.

17-09-2020 Meerdere keren 

afstemming met raad over 

geweest. Eerste kwartaal 

2021 verschijnt raadsnota 

over afdoening 

Duisenberg Light 

aanbevelingen.

01-07-2021 Ter 

besprekin

g

2020

0609

664

Duisenberg 

aanbevelin

g: 

Verbeteren 

koppeling 

doelen, 

beleid en 

middel

-300 Verbeter de koppeling 

doelen, beleid en middelen in 

aankomende begroting en 

jaarverslag door:-360-300· beter 

inzichtelijk te maken met welke 

prestaties welke doelen behaald 

moeten worden; · de weging 

van duurzaamheidaspecten in 

het beleid inzichtelijk te maken; 

· de uitsplitsing kosten per 

product toe te voegen voor de 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 24-06-2020  Meerdere keren 

afstemming met raad 

over geweest. Eerste 

kwartaal 2021 verschijnt 

raadsnota over 

afdoening Duisenberg 

Light aanbevelingen.

24-09-2020 Meerdere keren 

afstemming met raad over 

geweest. Eerste kwartaal 

2021 verschijnt raadsnota 

over afdoening 

Duisenberg Light 

aanbevelingen.

01-07-2021 Ter 

kennisna

me

2021

0033

343

Toezegging 

nagaan 

maximaal 

aantal maal 

herkiesbaa

r

 Tijdens de behandeling van de 

verordening op de wijkraden 

zegt wethouder Berkhout toe na 

te gaan of er draagvlak is om 

het aantal keer dat een 

wijkraadlid herkiesbaar kan zijn 

te maximeren.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

RB 14-01-2021 09-12-2021 Is onderwerp van gesprek 

tijdens de 

wijkradenconferentie die 

het einde van dit jaar 

gepland wordt. Mits 

fysieke ontmoeting weer 

mogelijk is.

09-12-2021 Ter 

kennisna

me
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2019

0475

41

Toezegging 

evaluatie 

handhaving

straject en 

illegale 

bewoning 

in 

Waarderpo

lder

 Burgemeester Wienen zegt 

tijdens de rondvraag toe, op 

verzoek van de AP (de heer 

Trompetter), de commissie ter 

bespreking een evaluatie van 

het handhavingsptraject en het 

onderzoek naar illegale 

bewoning in de Waarderpolder 

te doen toekomen, zodra dit is 

afgerond

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 17-01-2019 12-12-2019 Deze BAZ was 

oorspronkelijk voor de 

(tussentijdse) evaluatie 

van december 2019. Nu 

de verwachting bestond 

dat er geen tussentijdse 

maar een eindevaluatie 

was bedoeld, blijft de BAZ 

in de routing, met als 

gevolg van het grote (200) 

aantal betrokken 

adressen, een datum die 

verder in de toekomst ligt.

11-12-2021 Ter 

besprekin

g
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2019

3118

40

RKC 

onderzoek 

Informatieb

eveiliging - 

Kwetsbaar

heden

;;-284 De raad geeft het college 

opdracht d e 

informatiesystemen 

weerbaarder te maken tegen 

cybercrime door:-284 a. De 

resterende kwetsbaarheden uit 

de penetratietesten 

overeenkomstig de 

aanbevelingen van Hoffmann te 

verhelpen. b. Vóór de zomer 

van 2019 een hertest te laten 

uitvoeren op de gevonden 

kwetsbaarheden en de 

gemeenteraad hierover te 

RKC 

aanbeve

ling

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JB 28-03-2019 12-12-2019 In de informatienota 

geagendeerd op 10 

december staat de status 

beschreven. Op twee 

punten (data op desktops, 

netwerkauthenticatie) na 

zullen alle geconstateerde 

kwestbaarheden in Q1 

2020 zijn opgelost. Het 

punt "data op desktops" is 

reeds 95% gereed. Hack- 

en pentests worden 

regelmatig gedaan en er 

wordt zelf gescand op 

31-12-2021 Ter 

adviserin

g

2020

0305

501

RKC 

Onderzoek 

Governanc

e 

Spaarnelan

den - 

Lokaal 

kader in 

Nota 

Verbonden 

Partijen

-300 De raad geeft het college 

de opdracht de Nota Verbonden 

Partijen te actualiseren en 

daarbij in ieder geval de 

volgende aandachtspunten mee 

te nemen: -300  De momenten 

en de wijze waarop de raad 

wordt geïnformeerd over en 

invloed kan  uitoefenen op de 

prestatieafspraken en financiële 

resultaten van overheids N.V.'s.   

De wijze waarop de raad wordt 

betrokken bij strategische 

besluiten ten aanzien van 

overheids N.V.'s.   Een steviger 

RKC 

aanbeve

ling

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 27-02-2020 31-12-2021 wordt afgedaan door 

middel van actualisering 

nota verbonden partijen

01-04-2022 Ter 

adviserin

g
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2018

2788

92

Toezegging 

vergelijken 

gegrond 

verklaarde 

bezwaren

 Burgemeester Wienen zegt toe 

dat hij de percentages van 

aantallen gegrond verklaarde 

bezwaren gaat vergelijken met 

andere soortgelijke gemeenten  

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 04-06-2018 Er is  besloten door de 

burgemeester een 

benchmark te doen om 

na te gaan hoe het 

percentage gegrond 

verklaarde bezwaren in 

Haarlem zich verhoudt 

tot de percentages van 

de gegrondverklaringen 

van bezwaren in andere 

soortgelijke gemeenten. 

Ik stel mij daarbij voor dit 

onderzoek te verrichten 

bij gemeentes van 

vergelijkbare grootte als 

Haarlem en denk daarbij 

aan Alkmaar, 

Haarlemmermeer en 

Leiden.  

Ter 

kennisna

me

2018

4105

14

Verantwoor

ding 

aanbevelin

gen RKC 

onderzoek 

Jaarstukke

n 2017 - 

Daadkracht 

opvolging 

aanbevelin

gen

;;-108 De raad geeft het college 

opdracht de opvolging van 

aanbevelingen daadkrachtiger 

op te pakken.  

RKC 

aanbeve

ling

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

MSN 11-07-2018  BAZen worden direct 

doorgezet naar een 

medewerker en zo snel 

mogelijk afgehandeld. 

De planning wordt 

bijgehouden en 

bijgesteld indien nodig. 

Soms is het wachten op 

een P&C document om 

wijzigingen te 

verwerken. Soms wil 

Ter 

besprekin

g
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2018

4230

27

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.   

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.1 

Dienstverle

ning

JW 12-07-2018

2018

6173

11

Initiatiefvoo

rstel 

ChristenUn

ie wijziging 

reglement 

van orde 

t.a.v. 

moties 

vreemd

Initiatief 

voorstell

en

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

NVTH 21-09-2018 Ter 

kennisna

me

2018

8077

64

Toezegging 

wethouder 

Snoek over 

beleggen 

sessie mbt 

bedrijfsvoer

ing 

Spaarnelan

den

 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      

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

RB 08-11-2018 Ter 

besprekin

g
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2018

8769

21

Toezegging 

terugkoppe

ling 

overgenom

en 

adviespunt

en 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 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 13-12-2018 Ter 

kennisna

me

2019

5898

54

Toezegging 

college 

gedeeltelijk

e opheffing 

geheimhou

ding van 

geheim 

verklaarde 

stukken  in 

september 

 Toezegging door burgemeester 

Wienen dat college in 

september terugkomt op geheim 

verklaarde stukken door middels 

anonimiseren zorg te dragen 

voor gedeeltelijke opheffing 

geheimhouding 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 26-06-2019

2019

7740

82

Motie 31.7 

Taskforce 

mensenha

ndel

Verzoekt het College:  Om 

onderzoek te doen 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 

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 19-09-2019  22/1/2021 De BAZ en 

de daaraan gekoppelde 

RIB hadden in 2019 al 

doorgezet moeten 

worden naar de griffie 

voor agendering. Dit 

bleek niet gebeurd. Om 

die reden worden beiden 

nu alsnog via Verseon 

doorgezet voor 

agendering. Griffie is 

hiervan op de hoogte en 
2019

9400

87

Toezegging 

pleidooi 

voor 

invoeren 

fietsregelin

g

 Op verzoek van de commissie 

Bestuur (de heer Smit, OPH) zal 

het presidium op zoek gaan 

naar gemeenten die ook 

voorstanders zijn van het 

handhaven van de fietsregeling 

om vervolgens gezamenlijk 

richting de VNG een verzoek tot 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

NVTH 14-11-2019 Ter 

kennisna

me
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2019

9402

05

Toezegging 

vergoeding

en 

adviescom

missies

 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 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 14-11-2019 Ter 

kennisna

me

2020

0305

366

RKC 

Onderzoek 

Governanc

e 

Spaarnelan

den -  

Formele 

Governanc

e

-300 De raad geeft het college 

de opdracht de formele 

governance op orde te brengen 

door de rollen van 

opdrachtgever en 

aandeelhouder in het college te 

scheiden. De combinatie van de 

rollen is ongewenst, zeker nu er 

spanning is ontstaan tussen 

beide rollen als gevolg van de 

discussie over de DDO-

bedragen en de strategische 

RKC 

aanbeve

ling

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

FR 27-02-2020  Wethouder Snoek heeft 

het aandeelhouderschap 

overgedragen. 

Ter 

adviserin

g

2020

0246

671

Toezegging 

informatie 

over 

procedure 

subsidiërin

g 

Sinterklaas

feest

 Tijdens de rondvraag zegt 

burgemeester Wienen, op 

verzoek van de heer Garretsen 

(SP), de commissie te 

informeren over procedure 

inzake de subsidiëring van het 

Sinterklaasfeest in Haarlem.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 12-03-2020  Er zijn verschillende 

sinterklaasfeesten in 

Haarlem. Vanuit de 

leefbaarheid en 

initiatiefraad kan 

hiervoor subsidie 

worden verleend. Op het 

aanvraagformulier moet 

worden aangegeven 

waarvoor de aanvrager 

subsidie wil krijgen en 

ivm de 

coronomaatregelen is 

vertraging ontstaan in de 

beantwoording.

Ter 

kennisna

me
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0589

762

Toezegging 

jaarlijks 

onderzoek 

bereikbaar

heid KCC 

en andere 

gemeentelij

ke 

klantcontac

tkanalen

 Tijdens de behandeling van de 

raadsinformatiebrief 

Telefonische bereikbaarheid 

zegt wethouder Botter toe dat in 

het najaar een jaarlijks 

onderzoek plaatsvindt naar de 

bereikbaarheid van het KCC en 

andere gemeentelijke 

klantcontactkanalen.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.1 

Dienstverle

ning

JB 18-06-2020 Ter 

kennisna

me

2020

0609

690

Duisenberg 

aanbevelin

g: 

Transparan

tie 

samenstelli

ng 

beleidsport

efeuilles

-360-300 Creëer meer 

transparantie bij het 

samenstellen van de 

beleidsportefeuille Haarlem ten 

aanzien van de inspanning aan 

de 'voorkant' (visie, beleid, 

planvorming, pilots, 

aanbesteding, ed.) versus de 

consequenties aan de 

'achterkant' (daadwerkelijke 

stadsbrede realisatie en 

uitvoering) - ontwikkel tijdig 

business cases over de gehele 

beleidscyclus van initiatieven. 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 24-06-2020 Ter 

kennisna

me
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0609

845

Duisenberg 

aanbevelin

g: 

toelichting 

bij 

overschrijdi

ngen van 

effectindica

toren

-300 Geef een toelichting bij 

forse overschrijdingen van 

effectindicatoren: als het doel is 

de apparaatskosten met 8% te 

verminderen, terwijl ze 

uiteindelijk met ruim 8% stijgen, 

dan verdient dat een gedegen 

toelichting. Het gaat immers om 

een verschil van bijna €18M op 

een jaarresultaat van €119 M. 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 24-06-2020 Ter 

besprekin

g
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0609

885

Duisenberg 

aanbevelin

g: 

onderverde

ling 

aantallen 

medewerke

rs en 

kostentoer

ekening

 Breng duidelijker in beeld 

hoeveel mensen er aan het 

werk zijn voor de gemeente en 

tegen welke kosten. Het gaat 

dan niet alleen om FTE's in 

dienst van de gemeente, maar 

ook FTE's in dienst van 

overheids-NV's en (tijdelijke) 

inhuur. 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.1 

Dienstverle

ning

JB 24-06-2020 Ter 

kennisna

me
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0609

716

Duisenberg 

aanbevelin

g: 

toekomstbe

stendigheid 

ambtelijke 

fusie 

Zandvoort

Beoordeel de 

toekomstbestendigheid van de 

ambtelijke fusie met Zandvoort - 

creëer meer transparantie rond 

werkelijke kosten beleidsagenda 

Zandvoort en overige 

kostendrijvers.  

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JB 24-06-2020 Ter 

kennisna

me

2020

0609

756

Duisenberg 

aanbevelin

g: 

digitaliserin

g primaire 

werkproces

sen in 

fysieke en 

sociale 

domein 

opnemen 

in ICT 

strategie

-300 Stel een ICT-strategie op 

die meer tempo maakt met 

digitalisering van primaire 

werkprocessen in het fysieke en 

sociale domein. 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.1 

Dienstverle

ning

JB 24-06-2020 Ter 

besprekin

g

2020

0623

733

Motie 23.1 

Een 

kiinderfeest 

voor 

iedereen

 verzoekt het college om:  een 

constructieve dialoog aan te 

gaan met instellingen die nog 

steeds gebruikmaken van de 

Zwarte Piet en deze instellingen 

te stimuleren om afscheid te 

nemen van Zwarte Piet,  met de 

organisaties van de Haarlemse 

Sint-intochten in gesprek te 

gaan over het niet meer op 

voeren van Zwarte Piet en niet 

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 25-06-2020
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0657

781

Toezegging 

burgemees

ter Wienen 

in overleg 

te gaan 

over 

communica

tie rond 

zwemverbo

den mn 

mbt 't 

Spaarne

 Burgemeester Wienen zegt toe 

in overleg te gaan met politie en 

eigen gemeentelijke afdeling 

over de communicatie rond 

zwemwater/zwemverboden mbt 

't Spaarne (25/6) 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 25-06-2020

2020

0658

154

Toezegging 

wethouder 

Meijs te 

komen met 

een 

informatieb

rief met 

stand van 

zaken rond 

  Wethouder Meijs zegt toe in 

juli te komen met een 

informatiebrief toe met stand 

van zaken rond gemeentelijk 

woonwagen- en 

standplaatsenbeleid, waarin ook 

wordt aangegeven wanneer 

actieplan gereed is 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

MTM 08-07-2020

2020

0823

908

Toezegging 

financiële 

en 

juridische 

consequent

ies van de 

meld- en 

vergunning

splicht

 Tijdens de behandeling van de 

nota opinienota 

Dataverzameling in de 

openbare ruimte zegt 

burgemeester Wienen toe de 

financiële en juridische 

consequenties in kaart te 

brengen van een meld- en 

vergunningsplicht.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 03-09-2020 Ter 

kennisna

me
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0824

872

Toezegging 

overzicht 

verstrekken 

aan 

bedrijven

 Tijdens de behandeling van de 

nota Rapportage 2018-2019 

Functionaris 

Gegevensbescherming zegt 

burgemeester Wienen toe, op 

verzoek van de heer Gün (GL), 

in de rapportage jaarlijks een 

overzicht op te nemen van 

bedrijven die van de gemeente 

gegevens krijgen aangeleverd 

die zij voor commerciële 

doeleinden gebruiken.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 03-09-2020 Ter 

kennisna

me
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0898

416

Motie 25.6 

Betrek 

zoveel als 

mogelijk de 

Raad, eer 

u verder 

gaat

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 17-09-2020
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0898

391

Motie 25.8 

Ook de 

gemeenter

aad van 

Haarlem 

steunt de 

motie 

Gemeente

n hebben 

acuut meer 

structureel 

geld nodig

De gemeenteraad constateert  

dat er een situatie dreigt te 

ontstaan die de ongedeelde 

stad aantast en sluit zich aan bij 

de oproep van de 

gemeenteraad van Zoetermeer 

en andere raden, waaronder 

Leiden, en verzoekt de griffie 

deze motie te sturen naar de 

initiatiefnemers in Zoetermeer.  

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

ROGM 17-09-2020
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

0898

190

Toezeggiin

g 

burgemees

ter Wienen 

de kosten 

en 

uurtarieven 

na te gaan 

van het 

referendum

verzoek 

van de 

fractie 

 Burgemeester Wienen gaat op 

verzoek van de fractie CDA na 

wat de kosten zijn van dit 

verzoek en het uurtarief voor 

commissieleden van de 

referendumcommissie. 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 17-09-2020

2020

1118

453

Toezegging 

burgemees

ter Wienen 

voorstel '24-

uurslocatie' 

voor te 

leggen aan 

de raad

 Toezegging burgemeester 

Wienen te komen met een 

voorstel richting raad voor een 

'24-uurslocatie' nav overleggen 

met stakeholders (specifieke 

locaties zijn waar andere tijden 

gelden dan de zeg maar 

gebruikelijke tijden).   nav stukje 

verslag 2-11 en toezegging in 

vergadering van 4-11: Er is 

gevraagd: is het mogelijk om 

een 24-uurs locatie in te richten 

waar jongeren, als dat weer 

verantwoord kan, langer kunnen 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 04-11-2020

2020

1118

432

Toezegging 

burgemees

ter Wienen 

vereenvoud

igen van de 

toegankelij

kheid/trans

parantie 

van het 

NHA te 

onderzoek

 Nav bespreking raad 4-11 

Mevrouw Van Zetten: Ik 

constateer zelf dat je daar een 

soort onderzoeksopzet moet 

inleveren om maar te bewijzen 

dat jouw onderzoek historisch 

en wetenschappelijk 

verantwoord is. Als je iets wil 

zien, dat je eigenlijk 

verantwoording af moet leggen 

bij het archief en die moeten 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 04-11-2020
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

1096

647

Toezegging 

nota 

toekomstvi

sie City 

Marketing

 Tijdens de behandeling van het 

onderzoek naar Haarlem 

Marketing zegt burgemeester 

Wienen toe met een 

toekomstvisie op CIty marketing 

te komen, waarin in ieder geval 

de relatie met en het 

commitment van het 

bedrijfsleven wordt 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 12-11-2020 Ter 

besprekin

g

2020

1171

789

Presentatie 

Initiatiefvoo

rstel 

Burgerbera

ad Haarlem 

(Actiepartij 

D66 GLH)

 Raad 17 december 2020:-3 De 

raadsleden Gertjan Hulster, 

Thessa van der Windt en Peter 

van den Doel lichten het 

initiatiefvoorstel toe.  BAZ naar 

College 

Initiatief 

voorstell

en

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 08-12-2020

2020

1187

558

Toezegging 

onderwerp

en 

opnemen 

in nieuwe 

APV

 Burgemeester Wienen zegt toe 

volgende onderwerpen op te 

nemen in de nieuwe APV: - 

vuurwerkverbod en - verbod op 

metaaldetectie Tevens gaat hij 

na of deelmobiliteit ook kan 

worden opgenomen in de APV.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 10-12-2020 Ter 

adviserin

g
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2020

1187

504

Toezegging 

rooster van 

aftreden 

leden 

referendum

commissie

 Op verzoek van de commissie 

(mevrouw Van der Windt, D66) 

zegt burgemeester Wienen toe 

na te gaan of er een rooster van 

aftreden kan worden gemaakt 

zodat niet alle leden tegelijk 

aftreden.

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 10-12-2020 Ter 

kennisna

me

2021

0002

734

Toezegging 

wethouder 

Snoek art. 

4 lid L over 

precariohef

fing bij 

afsluitingen 

op verzoek 

van de 

gemeente 

N.a.v. de vraag van de fractie 

CDA zegt wethouder Snoek toe 

art. 4 lid L over precarioheffing 

bij afsluitingen op verzoek van 

de gemeente in de volgende 

voorstellen verder uit te werken 

(i.v.m. bijvoorbeeld eventueel 

misbruik maken van die 

afgesloten weg voor stallen van 

materiaal,  door dan wel 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

7.1 Lokale 

belastinge

n en 

heffingen

ROGM 17-12-2020

2021

0002

629

Toezegging 

wethouder 

Snoek de 

wijkraden 

te 

betrekken 

bij de 

ontwikkelin

g van de 

Prins 

Bernardlaa

n

N.a.v.-3  het 20.1Amendement 

Betrek de Wijkraden bij de Prins 

Bernardlaan  ingediend door de 

fracties AP Jouw Hlm wordt 

ingetrokken ***  Wethouder 

Snoek zegt toe de wijkraad er 

bij te betrekken en zelfs ook          

de wijkraad van de 

Slachthuisbuurt. 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 17-12-2020
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2021

0002

864

Motie 28.7 

het 

betogingsr

echt is 

geen 

vrijbrief 

voor 

intimidatie

Verzoekt het college om: In 

overleg met de Beahuis en 

Bloemenhovekliniek en de 

gemeente Heemstede ook in 

Haarlem een bufferzone in te 

stellen rondom de ingangen  

van de abortuskliniek en daarop 

te handhaven; 

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 17-12-2020

2021

0019

946

Toezegging 

burgemees

ter Wienen 

demonstrat

iebeleid te 

bespreken 

met 

commissie 

o.b.v. 

voorstel.

-709 Burgemeester Wienen 

zegt toe in gesprek te willen 

gaan met de commissie over 

beleid rond demonstreren. Hij 

komt met voorstel op basis 

waarvan dit gesprek kan 

plaatsvinden.-3  

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 07-01-2021
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 11 februari 2021 

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2021

0019

962

Motie 4.4. 

Motie van 

treurnis 

“De 

anderhalve

meter-

maatregel 

geldt ook 

op het 

Vlooienveld

Spreekt uit  dat zij het (niet) 

optreden van de burgemeester 

tijdens de manifestatie van 

Vrouwen voor Vrijheid op 3 

januari 2021 ernstig betreurt En 

roept de burgemeester op  de 

anderhalvemeter-maatregel bij 

eventuele volgende 

manifestaties (binnen de 

periode gedurende welke de 

Tijdelijke wet maatregelen covid-

19 van kracht is) ten strengste 

te handhaven.  -567 En gaat 

Moties Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

JW 07-01-2021

2021

0033

338

Toezegging 

informatie 

opnemen 

uitleg 

subsidie 

wijkraden

 Tijdens de behandeling van de 

verordening op de wijkraden 

zegt wethouder Berkhout toe dat 

hij zal nagaan of er behoefte is 

om informatie op te nemen hoe 

de hoogte van de subsidie wordt 

bepaald (bijv. aan de hand van 

de rekenvoorbeelden).

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

RB 14-01-2021  Na de vaststelling van 

de verordening op de 

wijkraden 2021, 

ontvangen de wijkraden 

een aanvraagformulier 

voor de 

wijkraadsubsidie. Op dit 

formulier is het aan te 

vragen bedrag al 

ingevuld. Als bijlage 

wordt een toelichting, 

met rekenvoorbeeld, 

toegevoegd over hoe dit 

bedrag is opgebouwd. 

Ter 

kennisna

me

2021

0034

616

Toezegging 

verantwoor

ding 

wijziging 

subsidiepla

fonds

 Tijdens de behandeling van de 

Algemene Subsidieverordening 

zegt wethouder Rog toe om 

achteraf via de P&C cyclus als 

college verantwoording af te 

leggen over het wijzigen van de 

hoogte van de subsidieplafonds 

en de wijze waarop deze 

worden verdeeld binnen een 

beleidsveld met inachtneming 

van de budgetten die de raad 

Toezegg

ingen

Commis

sie 

bestuur

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 14-01-2021 Ter 

kennisna

me
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuur

sorgaan

programm

a

pfh 

code

ontstaansd

atum

standvanzaken oorspronkel

ijkePlanning

reden afwijking 

planning

huidige 

planning

soort 

behandel

ing

2021

0063

222

Toezegging 

wethouder 

Rog ieder 

collegebesl

uit waar het 

subsidiepla

fond wordt 

aangepast 

ter 

kennisnam

e aan de 

cie. 

Bestuur 

aan te 

bieden

 Toezegging wethouder Rog 

ieder collegebesluit waar het 

subsidieplafond wordt 

aangepast ter kennisname aan 

de cie. Bestuur aan te bieden 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 28-01-2021

2021

0063

213

Toezegging 

wethouder 

Rog art 5 

van de 

algemene 

Subsidieve

rordening  

na één jaar 

te 

evalueren

 Toezegging wethouder Rog na 

één jaar het recht, zoals 

opgenomen in art. 5 van de alg. 

Subsidieverordening, waar het 

college bevoegd is de 

subsidieplafonds en de wijze 

waarop deze worden verdeeld 

vast te stellen,  te evalueren. 

Toezegg

ingen

Gemeen

teraad 

Haarlem

6.2 

Gemeentel

ijk bestuur

ROGM 28-01-2021
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