
Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

Griffie 

Haarlem

20180

12558

8

Toezegging 

RKC-notitie 

over 

verantwoordi

ng over 

medebewind

staken

 RKC-voorzitter de heer Smit  

stelt voor om door de RKC een 

notitie over verantwoording over 

medebewindstaken te laten 

maken.

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

7.1 Lokale 

belastingen 

en 

heffingen

MSN 30-11-

2017

24-05-

2018

(17/9) De evaluatie 

van de WRGT is 

inmiddels wel 

beschikbaar, maar er 

is nog een 

kabinetsreactie. Die 

wordt afgewacht.  De 

evaluatie van de  Wet 

Revitalisering 

Generiek Toezicht is 

nog niet beschikbaar. 

Deze wordt ws. deze 

zomer openbaar 

gemaakt.

17-01-

2019

Ter 

kennisname
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

Griffie 

Haarlem

20170

31185

4

Motie 54 

Digitale 

moties en 

amendement

en

 Te onderzoeken of er een 

systeem ingericht kan worden 

waarmee: 1. Moties digitaal 

kunnen worden ingediend, 

ondertekend en bekeken; 2. Het 

stemmen over moties en 

amendementen digitaal kan 

plaatsvinden en de  stemming 

digitaal kan worden vastgelegd; 

De raad te betrekken bij het 

ophalen van de wensen/eisen 

Voor de begroting 2018 met een 

voorstel te komen voor zo'n 

digitaal systeem;

Moties Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

NVTH 29-06-

2017

 Amendementen en 

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. 

02-11-

2017

.. 28-02-

2019
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

CC 

Concern

control

20180

42293

7

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 Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k 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

VH 

Veilighei

d en 

Handhav

ing

20140

43322

5

Motie 55 Wie 

(t) zaait zal 

oogsten: 

gereguleerde 

wietteelt voor 

een 

(financieel) 

solide 

Haarlem

 Verzoekt het college op relaxte 

wijze de mogelijkheden te 

onderzoeken om:  1a. Als pilot 

een gemeentelijke wiettuin in te 

richten;  1b. Op kleine schaal 

ruimte in te richten in de 

stadkweektuinen, waar 

particulieren een perceel van 

een vierkante meter kunnen 

huren, voor het telen van 

maximaal vijf Cannabis Indica 

(Sensemilla) planten; 1c. De 

revenuen van de beperkte winst 

ten bate van de algemene 

middelen te laten komen, en de 

solvabiliteit in het bijzonder  Of 

2. Aan te sluiten bij de 

initiatieven in de 

Haarlemmermeer, Eindhoven, 

Heerlen en Amsterdam  

Moties Gemeente

raad 

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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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Program

ma en 

Gebieds

manage

ment

20160

13600

9

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 

Toeze

gginge

n

Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

MSN 10-03-

2016

 Deze bestuurlijke 

agendazaak is 

afgehandeld bij motie 

16 (dd 15 december 

2016). Graag deze 

zaak administratief 

afdoen. 

24-11-

2016

zie stand van zaken 

afdoening

16-05-

2019
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

PG 

Program

ma en 

Gebieds

manage

ment

20160

59556

1

Motie 16.1 

Haarlem gaat 

voor 

Spaarndam

 Draagt het College van B&W 

op om  Alles in het werk te 

stellen om te bevorderen dat de 

kernen Spaarndam West en 

Spaarndam Oost worden 

verenigd tot een dorpskern 

binnen de gemeentegrenzen 

van Haarlem.  Zich in te zetten 

voor een situatie waarbij een 

logische bestuurlijke en 

ecologische begrenzing geldt, 

waardoor voor een ongedeeld 

Spaarndam het water- en 

groenbeheer geoptimaliseerd 

kan worden.  Zich in te zetten 

voor een situatie waarbij 

Haarlem de 

verantwoordelijkheid kan nemen 

voor een gedeelte van de 

groene buffer ten oosten van 

Haarlem. 

Moties Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

MSN 15-12-

2016

 Ter uitvoering van 

de motie van den 

Bosch Kamerstuk 34 

826 nr. 6 heeft de  

minister van BZK de 

Provincie NH 

opdracht gegeven 

om te onderzoeken 

of een grenscorrectie 

een duurzame 

oplossing zou zijn 

voor het dorp 

Spaarndam dat twee 

besturen kent. 

Haarlem en de 

Haarlemmermeer 

(voorheen 

Haarlemmerliede). 

De uitkomst van dit 

onderzoek door de 

Provincie was om 

niet over te gaan tot 

een grenscorrectie. 

De minister heeft dit 

overgenomen en de 

Kamer heeft hiermee 

de motie afgedaan. 

De gemeenteraad is 

hierover 

geinformeerd in de 

cie. Bestuur van 3 

oktober 2019  

30-12-

2017

“ 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 

logische  en 

13-06-

2019
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

JZ 

Juridisch

e Zaken

20180

13965

4

Toezegging 

informeren 

raad als een 

raadsbevoeg

dheid in het 

geding is 

(i.r.t. 

Delegatiebesl

uit)

 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.

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k 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 

kennisname
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

CC 

Concern

control

20190

56011

3

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. 

Toeze

gginge

n

Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

MSN 27-06-

2019

26-09-

2019

26-09-

2019

Ter 

kennisname

7



Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

BC 

Bestuur 

en 

Commun

icatie

20180

22056

3

Toezegging 

actualisatie 

jaarplanning 

en actielijst 

commissie 

Bestuur

 N.a.v. de herhaalde, dringende 

verzoeken van diverse fracties 

over opschoning van oude 

toezeggingen en data in 

actielijst en jaarplanning van 

commissie Bestuur, zegt 

wethouder Botter toe dat de 

verantwoordelijke wethouder(s) 

in overleg met de nieuwe 

commissievoorzitter de lijsten 

z.s.m. zullen (laten) actualiseren 

en afhandelen.  

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JW 26-04-

2018

28-06-

2018

bewaking voortgang 

wordt voortgezet

03-10-

2019

Ter 

kennisname

8



Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

CC 

Concern

control

20190

55940

6

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 

Toeze

gginge

n

Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

MSN 27-06-

2019

07-10-

2019

07-10-

2019

Ter 

bespreking

9
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

ECDW 

Economi

e Cultuur 

Duurzaa

mheid en 

Wonen

20180

65912

9

Motie 9.3 

Tijdelijk is 

snel en 

draadkrachtig

 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 Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k 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 corporaties.  De 

prestatie-afspraken 

zijn ter kennisname 

aangeboden aan de 

commissie 

ontwikkeling van 6 

december 2018. 

Hierin is opgenomen 

dat - wanneer er 

locaties beschikbaar 

komen waarop door 

de gemeente tijdelijke 

huurwoningen als 

wenselijk worden 

beschouwd - de 

gemeente en 

corporaties de rol van 

de corporaties hierin 

wordt besproken.  De 

mogelijkheden voor 

28-11-

2019

10



Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

JZ 

Juridisch

e Zaken

20190

75123

5

Toezegging 

nieuw 

delegatiebesl

uit(en)

 Tijdens de behandeling van de 

gespreksnotitie over het 

Delegatiebesluit zegt 

burgemeester Wienen toe, op 

verzoek van de SP (de heer 

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. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JW 05-09-

2019

16-01-

2020

Op het moment wordt 

vanuit de ambtelijke 

organisatie een nieuw 

delegatiebesluit 

voorbereid. In dit 

nieuwe besluit komen 

enkele 

bevoegdheden te 

vervallen, waaronder 

de bevoegdheid om 

te mogen beslissen 

op bezwaarschriften 

en enkele niet meer 

relevante 

bevoegdheden die 

zien op de ruimteijke 

ordening. Hiermee 

komt de 

bezwaarprocedure in 

verband met 

raadsbesluiten bij de 

raad te liggen. In het 

besluit wordt aan de 

raad voorgesteld om, 

de raad via de griffier 

op de hoogte te 

stellen van 

inhoudelijke 

bezwaargronden, 

zodat de raad in een 

vergadering 

zelfstandig kan 

beoordelen of zij het 

bestreden besluit 

willen wijzigen of het 

advies van de 

16-01-

2020

Ter 

advisering

11



Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

DIA Data 

Informati

e en 

Analyse

20190

94015

8

Toezegging 

aantal 

organisaties 

gebruik data 

gemeente

 Tijdens de behandeling van de 

nota Stand van zaken 

informatiebeveiliging zegt 

wethouder 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. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JB 14-11-

2019

13-02-

2020

13-02-

2020

Ter 

kennisname

VH 

Veilighei

d en 

Handhav

ing

20170

33093

2

Toezegging 

discussie 

over 

brandveilighe

id/effectiviteit 

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.

Toeze

gginge

n

Commissi

e 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. 

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 2019 

de nieuwe methodiek 

beschikbaar zal zijn 

voor het opstellen van 

dekkingsplannen.

01-03-

2020

Ter 

bespreking
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

KCC 

Klantcon

tactcentr

um

20190

47024

1

Toezegging 

nota 

verbetering 

dienstverleni

ng

 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.

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.1 

Dienstverle

ning

JB 13-06-

2019

03-10-

2019

zodra data commissie 

in maart bekend zijn 

zal de juiste datum 

aangepast worden   

Er is vooraf meer 

overleg nodig tussen 

ambtenaren en 

portefeuillehouder / 

college dan vooraf is 

ingeschat.

02-03-

2020

Ter 

bespreking

PG 

Program

ma en 

Gebieds

manage

ment

20200

05682

1

Toezegging 

nota inzake 

Dorpsraad 

Spaarndam

 Tijdens de behandeling van de 

spreektijd voor belangstellenden 

zegt wethouder Botter toe in 

maart in de nieuwe verordening 

op de Wijkraden ook de 

dorpsraad Spaarndam op te 

nemen. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JB 16-01-

2020

12-03-

2020

12-03-

2020

Ter 

bespreking

CC 

Concern

control

20190

41884

7

Toezegging 

jaarrekening 

opnemen 

vergelijking 

juridische 

procedures

 Tijdens de behandeling van de 

P&C-stukken van Cocensus 

zegt wethouder Snoek toe dat in 

de volgende jaarstukken een 

vergelijking wordt opgenomen 

tussen de juridische procedures 

tegen Cocensus met juridische 

procedures in andere steden. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

7.1 Lokale 

belastingen 

en 

heffingen

MSN 16-05-

2019

31-03-

2020

31-03-

2020
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

CC 

Concern

control

20190

56803

7

Motie 39BIS 

Besteed 

lokaal aan

Draagt college op: Altijd 

proberen om lokaal aan te 

besteden met natuurlijk 

inachtneming van de 

aanbestedings regels 

Moties Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k 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 hangt nu af van 

de randvoorwaarden: 

deze moeten nader 

onderzocht worden. 

01-04-

2020

01-04-

2020

Ter 

bespreking
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

VH 

Veilighei

d en 

Handhav

ing

20180

87692

4

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. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

7.1 Lokale 

belastingen 

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

09-04-

2020

Ter 

kennisname

FAZA 

Facilitair

e Zaken

20190

32015

6

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. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JB 11-04-

2019

09-04-

2020

09-04-

2020

Ter 

kennisname

CC 

Concern

control

20190

41434

4

Toezegging 

jaarrekening 

opnemen info 

innen 

toeristenbela

sting Airbnb

 Tijdens de behandeling van de 

P&C-stukken  van Cocensus 

zegt wethouder Snoek toe dat in 

de volgende jaarstukken 

melding wordt gemaakt van de 

inning van toeristenbelasting 

van Airbnb verhuurders.

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

7.1 Lokale 

belastingen 

en 

heffingen

MSN 16-05-

2019

30-04-

2020

30-04-

2020

Ter 

kennisname
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

HRM 20190

56784

1

Motie 18 

Vast geeft 

comfort

 Verzoekt het college:-360· In 

de financiële 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.  

Moties Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JB 04-07-

2019

 23.07.2019/ MS / 

Melissa/ Jolanda is 

hiervan op de 

hoogte, dus wordt 

meegenomen met 

het herinrichten van 

het inhuur proces 09-

09-

2019/MM/Planning 

na bespreking MT 

HRM: mei 2020   

14-05-

2020

14-05-

2020

Ter 

bespreking
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

VH 

Veilighei

d en 

Handhav

ing

20190

96026

2

Motie 03 

Vuurwerk bij 

de 

jaarwisseling

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 

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  

Moties Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JW 07-11-

2019

01-06-

2020

01-06-

2020
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

JZ 

Juridisch

e Zaken

20190

13526

7

Toezegging 

overgenome

n 

aanbevelinge

n Nationale 

Ombudsman

 Tijdens de behandeling van de 

nota 'Onderzoek aansluiting 

Gemeentelijke 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.  

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JW 14-02-

2019

01-07-

2019

Langdurige 

afwezigheid van 

klachtencoördinator. 

Wordt opgepakt en in 

tweede kwartaal 2020 

afgerond.

01-06-

2020

Ter 

kennisname
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

MO 

Maatsch

appelijke 

Onderste

uning

20190

45178

7

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 

ingetrokken na Toezegging 

burgemeester Wienen een 

notitie aan te leveren ter 

bespreking in de commissie 

over dit onderwerp

Moties Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k 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 

Wmo 

Vertrouwenspersoon.

04-06-

2020
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openbar

e Ruimte

20200

03743

1

Toezegging 

aanleveren 

van een 

notitie  over 

het proces 

'Verlenen 

Kapvergunni

ngen'

 Toezegging wethouder Snoek 

n.a.v. mondelinge vragen een 

notitie aan te leveren ove rhet 

proces 'Verlenen 

Kapvergunningen 

Toeze

gginge

n

Gemeente

raad 

Haarlem

6.1 

Dienstverle

ning

MSN 19-12-

2019

Procedure 

kapaanvragen 

Indienen 

kapaanvraag 

Kapaanvragen 

kunnen ingediend 

worden door of 

namens de 

eigenaren van een 

boom. Dit kunnen de 

volgende partijen 

zijn:-360 - 

Particuliere 

eigenaren 

(particuliere bomen) - 

Spaarnelanden (bij 

bomen in de 

openbare ruimte) - 

Projectontwikkelaars  

Er is een 

vergunningsplicht tot 

het kappen bij 

gezonde bomen 

vanaf een 

stamdiameter van 20 

centimeter op 1,3 

meter hoogte. Deze 

vergunningsplicht 

geldt niet voor 

bomen in een tuin 

die kleiner is dan 100 

m² indien de 

betreffende bomen 

ook niet zichtbaar 

zijn vanaf de 

openbare weg. Ook 

11-06-

2020

11-06-

2020
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Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

CC 

Concern

control

20190

72805

8

Toezegging 

reflectie op 

budgethoude

rsregeling 

opnemen in 

managementl

etter bij 

interimcontrol

e

 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 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

MSN 05-09-

2019

02-06-

2020

De accountant heeft 

aangegeven dat 

hierover in de 

jaarrekening wordt 

gerapporteerd

24-06-

2020

ECDW 

Economi

e Cultuur 

Duurzaa

mheid en 

Wonen

20200

06267

7

Toezegging 

notitie Wifi-

signaal

 Tijdens de behandeling van de 

rondvraag zegt burgemeester 

Wienen toe hoe er binnen de 

gemeente wordt omgegaan met 

het volgen van burgers via Wifi-

signalen. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 16-01-

2020

Ter 

kennisname

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20200

09757

7

Toezegging 

wethouder 

Snoek een 

notitie te 

leveren over 

de 

beslismomen

ten 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. 

Toeze

gginge

n

Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

MSN 30-01-

2020
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

CC 

Concern

control

20190

89282

4

Toezegging 

reactie op 

vraag PvdA 

n.a.v. 

anonimiseren 

van WOB-

verzoek

 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 NAW-gegevens van de 

indiener van het Wob-verzoek 

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. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JW 31-10-

2019

 zie memo (en 

begeleidende brief) 

zoals opgenomen 

onder documenten

Ter 

kennisname

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openbar

e Ruimte

20190

96052

5

Motie 38 

Opnemen 

indicatoren 

onderhoud

  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 Gemeente

raad 

Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

MSN 07-11-

2019

22



Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 13 februari 2020

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

CC 

Concern

control

20180

41051

4

RKC 

onderzoek 

Jaarstukken 

2017 - 

Daadkracht 

opvolging 

aanbevelinge

n

;;-108 De raad geeft het college 

opdracht de opvolging van 

aanbevelingen daadkrachtiger 

op te pakken.  

RKC 

aanbe

veling

Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

MSN 11-07-

2018

Ter 

bespreking

Griffie 

Haarlem

20190

94008

7

Toezegging 

pleidooi voor 

invoeren 

fietsregeling

 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 

herinvoering van deze regeling 

in te dienen.

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

NVTH 14-11-

2019

Ter 

kennisname

Griffie 

Haarlem

20180

61731

1

Initiatiefvoors

tel 

ChristenUnie 

wijziging 

reglement 

van orde 

t.a.v. moties 

vreemd

Initiatie

f 

voorst

ellen

Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

NVTH 21-09-

2018

Ter 

kennisname
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

VH 

Veilighei

d en 

Handhav

ing

20190

77408

2

Motie 31.7 

Taskforce 

mensenhand

el

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 

informatie delen, gezamenlijk 

prioriteiten stellen, capaciteit 

bundelen en een centraal 

meldpunt voor misstanden 

instellen. 

Moties Gemeente

raad 

Haarlem

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 19-09-

2019

CC 

Concern

control

20190

26248

5

Motie 14.2 

Testen doen 

we met 

geanonimise

erde 

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 Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JB 28-03-

2019
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

CC 

Concern

control

20180

87692

1

Toezegging 

terugkoppelin

g 

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 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JW 13-12-

2018

Ter 

kennisname

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20190

80853

4

Toezegging 

statuten 

Dorpsraad 

Spaarndam 

Oost

 Tijdens de behandeling van de 

Brief Provincie over verkenning 

grenscorrectie Spaarndam zegt 

wethouder Snoek toe, op 

verzoek van de heer Van den 

Raadt (Trots), de statuten van 

de Dorpsraad van Spaarndam 

Oost te doen toekomen. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

MSN 03-10-

2019

Ter 

kennisname
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

CC 

Concern

control

20180

41047

8

RKC 

onderzoek 

Jaarstukken 

2017 - BBV 

indicatoren 

herkenbaar

;;-108 De raad geeft het college 

opdracht de verplichte 'BBV 

indicatoren' herkenbaar te 

maken in de 

programmaverantwoordingen  

RKC 

aanbe

veling

Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

MSN 11-07-

2018

 BBV indiocatoren 

zijn in de 

jaarrekening 2018 

meer herkenbaar 

opgenomen conform 

verzoek van de RKC. 

Deze werkwijze 

wordt vanaf de 

jaarrekening 2018 

toegepast.

Ter 

bespreking

JZ 

Juridisch

e Zaken

20180

42302

7

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 Gemeente

raad 

Haarlem

6.1 

Dienstverle

ning

JW 12-07-

2018

CC 

Concern

control

20180

80776

4

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      

Toeze

gginge

n

Gemeente

raad 

Haarlem

7.2 

Algemene 

dekkingsmi

ddelen

MSN 08-11-

2018

Ter 

bespreking
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

VH 

Veilighei

d en 

Handhav

ing

20200

03744

6

Motie 27.12 

Haarlem 

Safe Street-

gemeente

 Verzoekt het College van B&W 

om-360§ Van Haarlem een Safe 

Street gemeente te maken.-

360§ De raad hierbij actief te 

informeren over wat ervoor 

nodig is om een Safe Street 

gemeente te worden. 

Moties Gemeente

raad 

Haarlem

6.3 

Openbare 

orde en 

veiligheid

JW 19-12-

2019

CC 

Concern

control

20190

58985

4

Toezegging 

college 

gedeeltelijke 

opheffing 

geheimhoudi

ng van 

geheim 

verklaarde 

stukken  in 

september 

(door middel 

van 

anonimiseren 

)

 Toezegging door burgemeester 

Wienen dat college in 

september terugkomt op geheim 

verklaarde stukken door middels 

anonimiseren zorg te dragen 

voor gedeeltelijke opheffing 

geheimhouding 

Toeze

gginge

n

Gemeente

raad 

Haarlem

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JW 26-06-

2019
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

JOS 

Jeugd 

Onderwij

s en 

Sport

20190

94021

1

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.   

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JB 14-11-

2019

Ter 

bespreking
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

JZ 

Juridisch

e Zaken

20180

27885

1

Toezegging 

nagaan 

werkwijze 

ongegronde 

bezwaren

 Burgemeester Wienen zegt toe, 

op verzoek van D66 en AP, na 

te gaan of het klopt er voor nog 

2 commissies (1 en 6) bij 

bezwaren, die volgens het 

college ongegrond zijn, de 

bezwaarmaker met redenen 

omkleed wordt geïnformeerd en 

wordt gevraagd of hij naar 

aanleiding daarvan zijn bezwaar 

wil intrekken. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JW 31-05-

2018

In het Jaarverslag 

(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 werden 
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

JZ 

Juridisch

e Zaken

20180

27889

2

Toezegging 

vergelijken 

gegrond 

verklaarde 

bezwaren

 Burgemeester Wienen zegt toe 

dat hij de percentages van 

aantallen gegrond verklaarde 

bezwaren gaat vergelijken met 

andere soortgelijke gemeenten  

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k 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 

kennisname
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

HRM 20200

06260

3

Toezegging 

informatie 

over opbouw 

personeelsbe

stand en 

uitkomsten 

enquête

 Tijdens de behandeling van het 

Plan van Aanpak Diverstiteit & 

Inclusie zegt wethouder Botter 

toe volgend kwartaal de 

commissie te informeren over 

de uitkomsten van de enquête 

die onder medewerkers is 

gehouden. Tevens zegt hij een 

(meer) gedifferentieerd 

overzicht toe van de opbouw 

van het personeelsbestand en 

wat de wethouder wenselijk acht 

daarin en op welke termijn. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.1 

Dienstverle

ning

JB 16-01-

2020

Ter 

kennisname
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuurso

rgaan

programm

a

pfh code ontstaan

sdatum

standvanzaken oorspro

nkelijkeP

lanning

reden afwijking 

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behandelin

g

JZ 

Juridisch

e Zaken

20190

94020

5

Toezegging 

vergoedingen 

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. 

Toeze

gginge

n

Commissi

e bestuur

6.2 

Gemeentelij

k bestuur

JW 14-11-

2019

Ter 

kennisname
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