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20172 Toezegging actueel Bij de bespreking van de beslisboom GR's Toezeg Commissi 6.2
MSN 01-12- 06-0726628 overzicht van alle heeft burg. Wienen antwoord op (technische) gingen e bestuur Gemeent
2016 2017
GR's en evt. a.s. vragen toegezegd. Catherine Konijnenbelt stelt
elijk
wijzigingen
10 jan. 2017 voor eerst een kort overzicht te
bestuur
maken van alle GR's en evt. aanstaande
wijzigingen.
20182 Toezegging
20563 actualisatie
jaarplanning
en
actielijst
commissie
Bestuur

omschrijving

soort

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

20173 RKC
onderzoek De raad draagt het college op om a) Te RKC
07005 Jaarstukken 2016 - analyseren wat de oorzaken of aanleidingen aanbev
Vergroten zicht op van de begrotingsbijstellingen van de eling
financien
afgelopen jaren zijn geweest. b) Op basis van
die analyse een voorstel te doen hoe het aantal
bijstellingen kan worden beperkt tot de strikt
noodzakelijke. c) In het jaarverslag alle grote
afwijkingen van de primaire begroting toe te
lichten en digitaal een meer toegankelijke,
integrale en verdiepende bijlage op te stellen
waarin alle afwijkingen worden toegelicht.

Rekenka
mercom
missie
Haarlem

6.2
JW
Gemeent
elijk
bestuur

reden afwijking planning

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

Overzicht wordt gemaakt van de 31-05- Ter
actuele GRren en de wijzigingen daarin 2018 kennisnam
die nog voor dit jaar worden voorzien.
e

26-04- 28-062018 2018

28-06- Ter
2018 kennisnam
e

7.2
MSN 28-06- 30-06Algemen
2017 2018
e
dekkings
middelen

30-06- Ter
2018 bespreking

1
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zaakn onderwerp
umm
er

20173 RKC
onderzoek
07032 Jaarstukken 2016 Verbonden partijen IN
de P&C documenten

20175 Motie 12.1 Blijven
65904 leren
van
RKC
rapport
WaarderhavenPubliek Leergeld

omschrijving

soort

bestuurs program pfh ontsta oorsp
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
De raad draagt het college op om a) De RKC
Rekenka 7.2
MSN 28-06- 30-06verbonden partijen in de toelichtingen per aanbev mercom Algemen
2017 2018
programma te vermelden en de activiteiten van eling
missie
e
de verbonden partijen net als andere
Haarlem dekkings
activiteiten als voorbeelden te gebruiken. b) De
middelen
financiële belangen en resultaten beter en
eenduidig toe te lichten.

Verzoekt het college om: jaarlijks in de Moties
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.

reden afwijking planning

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

Op verzoek van RKC 0kt.2017 De 30-06- Ter
gevraagde werkwijze van de RKC is al 2018 advisering
toegepast op de programmabegroting
2018-2022 en zal ook opvolging vinden
in de jaarstukken 2017. De afdoening
kan daarna door de raad worden
beoordeeld.

Gemeent 7.2
MSN 23-11- 12-07- zie stand van zaken
eraad
Algemen
2017 2018
Haarlem e
dekkings
middelen

03-09- Ter
2018 bespreking

20151 Toezegging Nieuwe Wethouder Van Spijk stelt voor meteen na het Toezeg Commissi
29790 procedure
zomerreces te rapporteren aan de commissie gingen e bestuur
berichtenverkeer
over de voortgang. In de voortgangsrapportage
zal hij aangeven hoe de suggestie van het
kenmerk wordt opgepakt.

999
JW
Burger,
bestuur
en
veiligheid

26-03- 27-08- Prioritering andere digitale formulieren 30-09- Ter
2015 2015 en beschikbare capaciteit voor het 2018 kennisnam
maken van webformulieren
e

20173 Toezegging discussie
30932 over
brandveiligheid/effecti
viteit van inzet

6.3
JW
Openbar
e orde en
veiligheid

13-07- 05-07- Wacht op vasstelling nieuw beleidsplan 30-09- Ter
2017 2018 brandweerzorg in najaar 2018.
2018 bespreking

Brandveiligheid vraagt volgens burgemeester Toezeg Commissi
Wienen een totale afweging van de effectiviteit gingen e bestuur
van de inzet. Hij stelt voor die discussie verder
te voeren zodra het normenkader van het
landelijk programma RemBrand beschikbaar is.

2
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20186 Toezegging
87218 informatie
controle
Panopticon

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
Wethouder Snoek zegt op verzoek van de Toezeg Commissi 7.2
MSN 11-10- 31-10nav commissie toe na te gaan waarom is gingen e bestuur Algemen
2018 2018
boeken afgeweken van de afspraak om de raad
e
driemaandelijks te informeren inzake de
dekkings
bevindingen van de controle van de boeken
middelen
van Panopticon en de commissie hierover te
informeren. Hij zegt ook toe een procesvoorstel
aan de commissie voor te leggen. De
informatie is eind oktober 2018 beschikbaar
voor de commissie.

20164 RKC
onderzoek
11718 Jaarstukken 2015 Borging
financiele
positie

omschrijving

soort

De raad draagt het college op de stabiele RKC
ontwikkeling van de financiele positie te borgen aanbev
door: a) eerder dan in voorgaande jaren te eling
rapporteren over de controle op activa in de
programma's Sport, Vastgoed en Overhead b)
de implementatie van risicomanagement stevig
door te zetten en te borgen c) de hoogte van de
omslag rente te relateren aan de marktrente en
systemen in te rechten zodat deze kunnen
omgaan met een meer variabele omslagrente

20184 Motie
2.44
Even Verzoekt het College van B&W om: Om een Moties
22965 Haarlem bellen
terugbel-optie in het keuzemenu van 14023 op
te nemen
20181 Toezegging
39654 informeren raad als
een
raadsbevoegdheid in
het geding is (i.r.t.
Delegatiebesluit)

Rekenka
mercom
missie
Haarlem

31-10- Ter
2018 kennisnam
e

7.2
MSN 14-07- 11-01- Bij de begroting is risicomanagement 01-11- Ter
Algemen
2016 2018 toegepast
zoals
onderstaand 2018 bespreking
e
omschreven. RKC wordt geinformeerd.
dekkings
middelen

Gemeent 6.2
JB
eraad
Gemeent
Haarlem elijk
bestuur

De heer Garretsen (SP) verzoekt om de raad Toezeg Commissi
te informeren als een raadsbevoegdheid in het gingen e bestuur
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.

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

6.2
JW
Gemeent
elijk
bestuur
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12-07- 15-112018 2018

15-112018

08-03- 19-04- afstemmen
2018 2018

20-11- Ter
2018 kennisnam
e
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20173 RKC
onderzoek De raad draagt het college op om a) Het RKC
Rekenka 7.2
MSN 28-06- 30-1107030 Jaarstukken 2016 - onderhoud van kapitaalgoederen realistischer aanbev mercom Algemen
2017 2017
Realistischer
te plannen en budgetteren en resultaatgericht eling
missie
e
programmeren
uit te voeren. b) Alle achterstallig onderhoud
Haarlem dekkings
onderhoud
een financiële vertaling in de begroting te
middelen
kapitaalgoederen
geven.

reden afwijking planning

Het was niet mogelijk de opdracht van 30-11de raad nog in de Programmabegroting 2018
2018
te
verwerken
(vaststelling
november
2017).
De
hiervoor
noodzakelijke
informatie
vanuit
Vastgoed
was
hiervoor
niet
voorhanden. De vewachting is dat
Vastgoed deze gegevens wel kan
opleveren bij het opstellen van de
Programmabegroting 2019 - 2023. De
opdracht wordt vertaald in de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen.

20173 Toezegging
Wethouder Van Spijk stelt voor weer eens Toezeg Commissi
30969 bespreking
uitgebreid met elkaar het personeelsbeleid en gingen e bestuur
personeelsbeleid en het nieuwe werken van de gemeente te
het nieuwe werken
bespreken
in
aanwezigheid
van
de
gemeentesecretaris.

6.2
JB
Gemeent
elijk
bestuur

20162 RKC
onderzoek De raad draagt het college op: a) indicatoren te RKC
56856 Jaarstukken 2014 - verfijnen - afgedaan b) afgewikkeld c) aanbev
Informatiewaarde
afgewikkeld (niet overgenomen) d) de eling
verantwoording te digitaliseren en interactief te
maken -afgedaan e) meer aandacht voor
horizontale verantwoording

7.2
MSN 11-06- 14-06- Jaarrekening komt later, is uitgesteld
Algemen
2015 2016
e
dekkings
middelen

Rekenka
mercom
missie
Haarlem

4

huidi soort
ge
behandeli
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ing

13-07- 02-11- Afgesproken is dat dit in overleg met 13-12- Ter
2017 2017 de nieuwe portefeuillehouder wordt 2018 bespreking
georganiseerd in het laatste kwartaal
van 2018
31-12- Ter
2018 kennisnam
e
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20181 Toezegging
RKC- RKC-voorzitter de heer Smit stelt voor om Toezeg Commissi 7.1
MSN 30-11- 24-0525588 notitie
over door de RKC een notitie over verantwoording gingen e bestuur Lokale
2017 2018
verantwoording over over medebewindstaken te laten maken.
belasting
medebewindstaken
en
en
heffingen

20144 Motie 55 Wie (t) zaait
33225 zal
oogsten:
gereguleerde
wietteelt voor een
(financieel)
solide
Haarlem

Verzoekt het college op relaxte wijze de Moties
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

Gemeent 6.3
JW
eraad
Openbar
Haarlem e orde en
veiligheid

20175 Toezegging volgende
89477 PvA
nazorg
exgedetineerden
incl.
zorg
voor
exgedetineerden
met
verstandelijk
handicap
of
psychiatrische
problemen

De heer Garretsen
mist specifieke Toezeg Commissi
maatregelen voor de groep met een gingen e bestuur
verstandelijke beperking en een psychiatrisch
probleem of verslaving. Burg Wienen zegt toe
in volgende rapportages meer in te gaan op de
speciale zorg voor ex-gedetineerden. Als dat
nodig blijkt te zijn, zal hij daar een aparte notitie
aan wijden. Hij zal wethouder Botter vragen de
commissie schriftelijk te laten weten hoe het
daar nu mee staat.

6.3
JW
Openbar
e orde en
veiligheid

5

reden afwijking planning

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

(17/9) De evaluatie van de WRGT is 17-01- Ter
inmiddels wel beschikbaar, maar er is 2019 kennisnam
nog een kabinetsreactie. Die wordt
e
afgewacht. De evaluatie van de Wet
Revitalisering Generiek Toezicht is nog
niet beschikbaar. Deze wordt ws. deze
zomer openbaar gemaakt.

06-11- 11-12- de burgemeester houdt de raad op de 02-022014 2014 hoogte van de ontwikkelingen (zie 2019
toezegging in commissie bestuur 12
oktober 2017).

30-11- 14-06- Brief
'Nazorg
na
detentie: 04-02- Ter
2017 2018 ondersteuning aan ex-gedetineerden 2019 kennisnam
met een verslaving of een beperking'
e
van dhr Botter is op 8 februari 2018
aan de commissie Bestuur verzonden
en voor kennisgeving aangenomen.
Evaluatie plan van aanpak nazorg
wordt in januari 2019 naar de
commissie
Bestuur
gezonden.
Daarmee is deze toezegging dan
afgedaan
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20190 Toezegging
Wethouder Snoek zegt toe een (mondelinge) Toezeg Commissi 7.2
MSN 17-01- 14-01- per ongeluk de datum van 14 januari 14-0247504 terugkoppeling
terugkoppeling te geven van wat er tijdens de gingen e bestuur Algemen
2019 2019 ingevuld
2019
aandeelhoudersverga aandeelhoudersvergadering
is
besproken
e
dering inz wegvallen m.b.t. h et wegvallen van de ESF-subsidies in
dekkings
ESF subsidies
2019 en 2020 waardoor een aanzienlijk
middelen
begrotingsrisico in die jaren van ca. € 500.000
per jaar is ontstaan.

20187 Motie
3.58
89026 Laaghangend
fruit
hang
waarschuwingsborde
n hoger op

omschrijving

soort

Verzoekt het college: Ervoor te zorgen dat bij Moties
de
plaatsing
van waarschuwingsborden
nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de
toegankelijkheid van de weg voor blinden en
slechtzienden.

Gemeent 6.2
MSN 08-11- 14-02eraad
Gemeent
2018 2019
Haarlem elijk
bestuur

14-022019

20173 Motie 54 Digitale Te onderzoeken of er een systeem ingericht Moties
11854 moties
en kan worden waarmee: 1. Moties digitaal
amendementen
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;

Gemeent 6.2
NVT 29-06- 02-11- ..
eraad
Gemeent H
2017 2017
Haarlem elijk
bestuur

28-022019

20188 Motie 17.3 Advies
63798 voor verbeteren van
de veiligheid passen
wij toe voor het
verbeteren van de
veiligheid Zaanenlaan
Kermis

Gemeent 6.3
JW
eraad
Openbar
Haarlem e orde en
veiligheid

13-032019

Draagt het College van B&W op: Van deze Moties
aanbevelingen specifiek het punt om de
attracties rond het park aan de Zaanenlaan te
plaatsen toe te passen op de Zaanenlaan
kermis van 2019 en daarna.
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29-11- 13-032018 2019

soort
behandeli
ng

Ter
kennisnam
e
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20188 Toezegging nagaan Burgemeester Wienen zegt, op verzoek van Toezeg Commissi 7.1
JW
13-12- 14-02- werkdruk
76924 actiever
opereren de heer IJsbrandy (HvH), toe de commissie te gingen e bestuur Lokale
2018 2019
check
gegevens informeren of het mogelijk is om als gemeente
belasting
precario
actiever te opereren en te checken of gegevens
en
en
(op basis waarvan de hoogte van de
heffingen
precariobelasting wordt bepaald) kloppen.

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

20188 Toezegging
08125 wethouder Meijs over
hoger plaatsen van
waarschuwingsborde
n

14-032019

Wethouder Meijs zegt toe in het plan Toezeg Gemeent
Toegankelijkheid dat 1e kwartaal 2019 wordt gingen eraad
verwacht
het
hoger
hangen
van
Haarlem
waarschuwingsborden bij wegwerkzaamheden,
nav motie VVD Laaghangend fruit hang
borden hoger, te zullen meenemen

6.2
MTM 08-11- 14-03Gemeent
2018 2019
elijk
bestuur

7

14-03- Ter
2019 kennisnam
e
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20175 Toezegging
De heren Garretsen en Vreugdenhil vragen om Toezeg Commissi 6.3
JW
16-11- 11-0136452 toezending bijlage 1 bijlage 1 Horecasanctiebeleid. Burgemeester gingen e bestuur Openbar
2017 2018
Horecasanctiebeleid Wienen zegt toezending van de bijlage toe
e orde en
zodra deze beschikbaar komt.
veiligheid

20175 Motie 8 Vast werk Verzoekt het college: Dat voorbeeld te volgen Moties
31187 verdient een vaste en schoonmakers en andere facilitaire
Haarlemse baan
medewerkers in dienst te nemen, zodra
contracten met externe partijen aflopen. Met
dit doel voor de Kadernota 2018 een plan van
aanpak uit te werken en aan de Raad te
zenden.

Gemeent 7.3
JB
eraad
Overhea
Haarlem d

8

reden afwijking planning

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

Bij de handhavingsstrategie hoort het 14-03- Ter
nieuw
vast
te
stellen 2019 kennisnam
horecasanctiebeleid.
Het
nieuwe
e
horecasanctiebeleid wordt vastgesteld
op basis van de aangepaste APV. In de
huidige planning treedt de herziene
APV op 1 april in werking. Het nieuwe
sanctiebeleid is in bewerking. Het wordt
nu afgestemd met politie en andere
partners. daarna kan het worden
vastgesteld en toegezonden worden.
Update: 19/7: Het Horecasanctiebeleid
is voor zienwijze aan KHN (Koninklijke
horeca Nederland) toegezonden. Na
het zomer reces wordt de reactie van
KHN verwerkt en kan het stuk worden
vastgesteld. update 21/11: reactie
termijn voor zienswijzen is verlengd tot
1/11. komende weken wordt voorstel
aan college voorgelegd. update: 31/1:
wegens werkdruk en aanvullend
gesprek KHN is planning gewijzigd.

09-11- 19-04- raadscommissie bestuur vraagt het 19-03- Ter
2017 2018 college om nog nader naar inzet 2019 bespreking
catering te kijken
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20183 Toezegging
N.a.v. overleg met dhr. Berkhout (GL) stelt Toezeg Commissi 6.2
JB
28-06- 13-1266472 organisatie
wethouder Botter voor een informatiesessie gingen e bestuur Gemeent
2018 2018
informatiesessie over voor de raad te organiseren over Circulair
elijk
Circulair inkopen
inkopen op allerlei vlak (EU). De heren
bestuur
Berkhout (GL), Faber (JH) en mw. Wisse
(PvdA) doen mee aan de voorbereiding.

20161 Toezegging
36009 burgemeester
Schneiders nav motie
VVD
"Haarlemmerliede
Spaarnwoude
natuurlijk begrensd"

omschrijving

soort

Toezegging burgemeester Schneiders het Toezeg Gemeent
gevraagde uit de ingetrokken motie van de gingen eraad
fractie VVD "Haarlemmerliede Spaarnwoude
Haarlem
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

6.2
JW
Gemeent
elijk
bestuur

9

reden afwijking planning

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

In overleg met de griffie en drie 28-03- Ter
raadsleden, de raadsleden die in de 2019 kennisnam
voorbereiding
meehelpen,is
e
afgesproken om begin februari een
circulair diner te organiseren in
combinatie
met
de
raadsinformatiebijeenkomst

10-03- 24-11- zie stand van zaken afdoening
2016 2016

28-032019
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er

omschrijving

soort

20184 Motie
2.46 Verzoekt het College van B&W om: Samen Moties
22987 Kinderburgemeester met scholen te inventariseren of er voldoende
belangstelling bestaat voor het installeren van
een kinderburgemeester; Hierover vóór de
begrotingsbehandeling aan de Raad te
rapporteren; En gaat over tot de orde van de
dag.
20186 Motie 9.3 Tijdelijk is Roept het college op-360· Om in de Moties
59129 snel en draadkrachtig 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

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
Gemeent 6.2
JW
12-07- 04-04eraad
Gemeent
2018 2019
Haarlem elijk
bestuur

Gemeent 6.2
FR
eraad
Gemeent
Haarlem elijk
bestuur

10

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing
04-042019

27-09- 06-12- 13-02-2019 Afhandeling vindt plaats via 04-042018 2018 rapportage
van
de
taskforce 2019
huisvesting bijzondere doelgroepen.
Deze zal vermoedelijk in maart worden
vastgesteld.
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
tijdelijke
woningbouw worden in beeld gebracht
bij de inventarisatie van mogelijkheden
voor huisvesting van bijzondere
doelgroepen (taskforce), deze volgt
begin 2019.
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annin
g
20190 Toezegging nagaan Wethouder Snoek zegt toe, op verzoek van de Toezeg Commissi 7.2
MSN 17-01- 07-0347545 nut
oprichten Actiepartij (de heer Trompetter), na te gaan of gingen e bestuur Algemen
2019 2019
revolverend
fonds de suggestie om een revolverend fonds op te
e
voor Werkpas
richten kan worden toegepast voor Werkpas.
dekkings
Volgens de heer Trompetter kunnen door een
middelen
revolverend
fonds
op te richten de
werkgeverslasten worden voorgefinancierd en
hoeven deze pas na één jaar te worden
terugbetaald op basis van de behaalde
brutowinst. Hierdoor ontstaat er een voordeel
voor derde partijen waar mensen van Werkpas
kunnen worden geplaatst.

20175 Toezegging evaluatie
36508 volgens
aandachtspunten
RKC

omschrijving

soort

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing
04-04- Ter
2019 kennisnam
e

Mw. Van der Smagt vraagt of de wethouder Toezeg Commissi 6.1
MSN 16-11- 16-05- Zie hieronder Commissie Bestuur 11- 09-05- Ter
bereid is de evaluatie conform de brief van de gingen e bestuur Dienstver
2017 2018 10-2018: de commissie neemt het 2019 kennisnam
RKC in te richten. Wethouder Van Spijk zegt
lening
advies van de RKC over met dien
e
dat de aandachtspunten uit de brief van de
verstande dat wethouder Snoek
RKC allemaal overgenomen worden.
toezegt
dat
alleen
het
Klanttevredenheidsonderzoek voor de
Kadernota
aan
de
commissie
Samenleving
wordt
voorgelegd.
Planning is de vergadering van de
commissie Samenleving van 9 mei
2019

11

Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

bestuurs program pfh ontsta oorsp
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
20187 Motie 3.59 Een huis Roept het college op B ij nieuwe koopwoningen Initiatief Gemeent 6.2
MTM 08-11- 07-0389036 om in te wonen
te realiseren op grond van de gemeente voorstel eraad
Gemeent
2018 2019
standaard in de voorwaarden een anti- len
Haarlem elijk
speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht
bestuur
op te nemen B ij nieuwe projecten op grond
van private partijen, indien juridisch mogelijk,
een
anti-speculatiebeding
en
een
zelfbewoningsplicht standaard op te nemen in
een anterieure overeenkomst De commissie
Ontwikkeling zo spoedig mogelijk een voorstel
te doen toekomen ter inspraak en goedkeuring
met een voorstel van de vormgegeven
clausules

20188 Toezegging
08228 wethouder Meijs een
notitie aan te leveren
over
sturingsinstrumenten
m.b.t.
woningverkopen

omschrijving

soort

Wethouder Meijs zegt een overzicht toe waarin Toezeg Gemeent
de mogelijkheden worden vastgelegd (Nav gingen eraad
motie
OPH)
van
alle
beschikbare
Haarlem
sturingsinstrumenten, de toepasbaarheid van
de instrumenten, de instrumenten die de
gemeente Haarlem toegepast heeft in 2017 en
2018, het voornemen om deze de toe te
passen in komende projecten ter voorkoming
dat beleggers woningen wegkopen voor de
neus van woningzoekenden,

reden afwijking planning

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

Wordt in samenwerking met andere 09-05gemeenten in de regio uitgewerkt, 2019
vraagt daardoor meer tijd.

6.2
MTM 08-11- 07-03- De
inventarisatie
wordt
in 09-05Gemeent
2018 2019 samenwerking met andere gemeenten 2019
elijk
in de MRA opgepakt en vraagt meer
bestuur
tijd.
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Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

omschrijving

soort

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
20183 Toezegging bij Motie N.a.v. verzoek van mw. Verhoeff (PvdA) e.a. Toezeg Commissi 6.2
JB
28-06- 01-06- Commissiedatum ingevuld
66494 8 Vast werk verdient zegt wethouder Botter toe dat hij nog een keer gingen e bestuur Gemeent
2018 2019
een Haarlemse baan goed gaat kijken naar mogelijkheden van vast
elijk
dienstverband
voor
schoonmakers,
bestuur
cateringmedewerkers en beveiligers bij de
gemeente Haarlem bij de evaluatie na een jaar.
Hij komt erop terug in Berap 1 van 2019.

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

20185 Toezegging achteraf
83042 verantwoorden
besteding
krediet
vervangingsinvesterin
g datacenter/software
en
digitale
transformatie

Wethouder Botter zegt toe de commissie Toezeg Commissi
achteraf te informeren over de de gemaakte gingen e bestuur
keuze en in ieder geval informatie te geven
over:·{\*·-150 waarom technisch gezien tot
deze keuze is gekomen;·welke waarborgen zijn
opgenomen ten aanzien van de bescherming
van gegevens in het kader van de waarborging
van de privacy;·welke duurzaamheidsaspecten
zijn meegenomen in de keuze;·welk bedrag is
besteed.

7.2
JB
Algemen
e
dekkings
middelen

14-09- 13-062018 2019

13-06- Ter
2019 kennisnam
e

20183 Toezegging
66305 wethouder
Botter
resultaten
laatste
ontwikkelingen o.g.v.
circulair inkopen

Wethouder Botter vermeldt dat ontwikkelingen Toezeg Commissi
heel snel gaan. Zodra de nieuwe resultaten gingen e bestuur
besproken zijn in de staven, zal deze informatie
ook met de commissie worden gedeeld.

6.2
JB
Gemeent
elijk
bestuur

28-06- 11-10- Loopt synchroon met raadsessie over 13-06- Ter
2018 2018 dit onderwerp
2019 kennisnam
e

13

13-06- Ter
2019 kennisnam
e

Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

omschrijving

soort

20165 Motie 16.1 Haarlem Draagt het College van B&W op om Alles in Moties
95561 gaat voor Spaarndam 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.

bestuurs program pfh ontsta oorsp
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
Gemeent 6.2
MSN 15-12- 30-12eraad
Gemeent
2016 2017
Haarlem elijk
bestuur

14

reden afwijking planning

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

Toen Haarlemmerliede genoodzaakt 13-06was tot fusering, heeft een aan aantal 2019
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 ecologische
begrenzing tot stand komt” Bij de
behandeling van het wetsvoorstel op
18 april vorig jaar is een motie
ingediend (en op 24 april aangenomen)
waarin werd verzocht om na voltooiing
van het herindelingsproces alsnog “ te
verkennen of voor het dorp Spaarndam
een grenscorrectie een duurzame
oplossing is en of dit kan rekenen op
draagvlak van de inwoners van
Spaarndam en de Kamer hierover
binnen een jaar te informeren” . In een
eerdere peiling door de Dorpsraad
Spaandam is namelijk gekozen voor
een ongedeeld dorp, dat bestuurlijk
onderdeel van Haarlem is. Deze peiling
wordt niet erkend door de Provincie.
Bij de bespreking van de gemeentelijke

Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

omschrijving

soort

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
20190 Toezegging
input Wethouder Botter zegt toe, op verzoek van de Toezeg Commissi 6.2
JB
17-01- 13-0647537 ophalen bij dorpsraad SP (de heer Garretsen), de dorpsraad van gingen e bestuur Gemeent
2019 2019
inzake
Nieuwe Spaarndam te vragen om input voor het
elijk
Democratie
programma Nieuwe Democratie en de
bestuur
commissie Bestuur hierover te informeren.

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing
13-06- Ter
2019 kennisnam
e

20190 Toezegging
65280 percentage
ingestroomde
medewerkers
met
een niet-autochtone
achtergrond

Op verzoek van de commissie wordt er een Toezeg Commissi
globale inschatting gemaakt door de afdeling gingen e bestuur
HRM van het percentage ingestroomde
medewerkers
met
een
niet-autochtone
achtergrond. De raad wordt hierover worden
geïnformeerd via het jaarverslag.

7.2
JB
Algemen
e
dekkings
middelen

20191 Toezegging
32230 informatienota mate
kostendekkendheid
van
aanmaningskosten

Tijdens de behandeling van de kadernota 2020 Toezeg Commissi
Cocensus zegt wethouder Snoek toe de gingen e bestuur
commissie te informeren over de mate van
kostendekkendheid van de aanmaningskosten
die in rekening worden gebracht en daarbij de
voor- en nadelen aan te geven van de door
Cocensus
gehanteerde
mate
van
kostendekkendheid.

7.1
MSN 14-02- 03-10Lokale
2019 2019
belasting
en
en
heffingen

03-10- Ter
2019 kennisnam
e

20186 Toezegging
input
88580 commissie
vragen
commissie
governance structuur

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

6.2
JW
Gemeent
elijk
bestuur

03-10- Ter
2019 bespreking

15

17-01- 13-06- De behandeling van de jaarstukken 13-06- Ter
2019 2019 vindt in de commissie bestuur plaats op 2019 kennisnam
13 juni 2019.
e

12-10- 03-102018 2019

Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

20175 Motie 12.2
65921 investeren
controleren

omschrijving

soort

Intern Draagt het college op Een voorstel uit te Moties
op werken, waarbij de rol en capaciteit van
Concerncontrol worden versterkt bij het borgen
van goed projectmanagement

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
huidi soort
orgaan ma
code ansdat ronkel
ge
behandeli
um
ijkePl
plann ng
annin
ing
g
Gemeent 6.2
MSN 23-11- 24-05- wordt betrokken bij afdoening motie 31-10eraad
Gemeent
2017 2018 12.2
2019
Haarlem elijk
bestuur

20188 Voortgang
Nav ondertekening charter diversiteit is een Jaarag Commissi 7.1
JB
39325 Diversiteit/inclusiviteit intentieverklaring getekend om diversiteit en enda
e bestuur Lokale
inclusie op de werkvloer te bevorderen
belasting
en
en
heffingen

20173 RKC
onderzoek
07021 Jaarstukken 2016 Meer aandacht voor
het fysiek domein in
het jaarverslag

De raad draagt het college op om a) In de RKC
begroting de afspraken over de beeldkwaliteit aanbev
in de wijken toe te lichten. b) In ieder geval in eling
het
gebiedsverslag
op
wijkniveau
te
rapporteren
over effecten prestatieindicatoren en de resultaten
op de
beeldkwaliteit.

Rekenka
mercom
missie
Haarlem

20188 Toezegging
08241 wethouder Roduner
over toetsingskader
participatietrajecten

Wethouder Roduner zegt toe bij de nieuwe Toezeg Gemeent
omgevingswet een toetsingskader op te stellen gingen eraad
waaraan participatietrajecten bij ruimtelijke
Haarlem
ordening projecten moeten voldoen

20-12- 16-05- Het Plan van Aanpak Diversiteit & 12-12- Ter
2018 2019 Inclusie is 17 januari jl. in de commissie 2019 kennisnam
bestuur behandeld, de geplande datum
e
van 16 mei 2019 is te vroeg om de
voortgang van diversiteit & inclusie ter
kennisname te agenderen. Vandaar
dat de planning aangepast wordt in de
commissie bestuur van 12 december
2019.

7.2
MSN 28-06- 30-11- Aanbeveling a kan voor het eerst 30-03- Ter
Algemen
2017 2017 worden
afgedaan
met
de 2020 kennisnam
e
programmabegroting 2019, afdoening
e
dekkings
aanbeveling b volgt in het jaarverslag
middelen
over 2019. - Jaarverslag wordt 1e
kwartaal 2020 verwacht.

6.2
FR
Gemeent
elijk
bestuur

16

08-112018

Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

20190 Toezegging
87522 burgemeester
Wienen n.a.v. vraag
Trots
Hlm
het
onderwerp
ondermijning
te
bespreken
in
de
commissie
20173 Toezegging
30980 beantwoording
rondvraag SP over
brandveiligheid
woningen Ymere in
Delftwijk-Zuid
na
renovatie

omschrijving

soort

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
Toezeg Gemeent 6.3
JW
31-01gingen eraad
Openbar
2019
Haarlem e orde en
veiligheid

De heer Garretsen (SP) vraagt onder Toezeg Commissi
verwijzing naar de grote twijfels van de gingen e bestuur
Woonbond over de brandveiligheid van
woningen van Ymere na een renovatie in
Delftwijk-Zuid of de inspectie daar al is gaan
kijken en zo nee of men daarvoor wil zorgen en
dan de raad wil informeren over de
bevindingen.
Burgemeeste
Wienen
en
wethouder Van Spijk zeggen dat zij dit zullen
laten uitzoeken.

13-072017

Ter
kennisnam
e

20184 RKC
onderzoek De raad geeft het college opdracht de RKC
Gemeent 6.2
MSN 11-0710514 Jaarstukken 2017 - opvolging van aanbevelingen daadkrachtiger aanbev eraad
Gemeent
2018
Daadkracht opvolging op te pakken.
eling
Haarlem elijk
aanbevelingen
bestuur

Ter
bespreking

20187 Motie
3.21 ;verzoekt het college, bij aanvragen en Moties
88866 Bomennummers bij vergunningen voor het kappen van bomen altijd
kapaanvragen
het unieke nummer van de betreffende nummer
te publiceren
20186 Initiatiefvoorstel
17311 ChristenUnie wijziging
reglement van orde
t.a.v. moties vreemd

6.3
FR
Openbar
e orde en
veiligheid

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

Gemeent 6.1
MSN 08-11eraad
Dienstver
2018
Haarlem lening

Initiatief Gemeent 6.2
NVT 21-09voorstel eraad
Gemeent H
2018
len
Haarlem elijk
bestuur

17

Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

omschrijving

soort

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
20188 Toezegging
Wethouder Botter zegt toe dat in februari 2019 Toezeg Gemeent 6.2
JB
08-1108083 wethouder Botter over een integrale nota personeelsbeleid volgt.
gingen eraad
Gemeent
2018
nota personeelsbeleid
Haarlem elijk
bestuur
20190 Toezegging
87491 burgemeester
Wienen
nav
de
ingetrokken
motie
over Diversiteit bij de
politie
in
zijn
gesprekken met de
politie
voor
dit
onderwerp
extra
aandacht te vragen

;;-567 Motie Diversiteit bij de politie een groot Toezeg Gemeent
goed
gingen eraad
<https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijk
Haarlem
e-stukken/moties/18-1-Motie-SP-OPH-GLH-APDiversiteit-bij-de-politie-een-groot-goed.pdf>
Burgemeester Wienen zegt toe op dit
onderwerp de nadruk te leggen in zijn
gesprekken met de politie.

6.3
JW
Openbar
e orde en
veiligheid

18

31-012019

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

20191 Toezegging
35267 overgenomen
aanbevelingen
Nationale
Ombudsman

omschrijving

soort

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
Tijdens de behandeling van de nota Toezeg Commissi 6.2
JW
14-02'Onderzoek
aansluiting
Gemeentelijke gingen e bestuur Gemeent
2019
Ombudsman zegt burgemeester Wienen toe de
elijk
volgende aanbevelingen uit het recente rapport
bestuur
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.

20188 Toezegging
Wethouder Sikkema zegt toe dat in december Toezeg Gemeent
07814 wethouder Sikkema 2018 de nota over de ja ja sticker wordt gingen eraad
over ja-ja sticker
voorgelegd aan de raad met daarin opgenomen
Haarlem
alle consequenties van het invoeren van deze
sticker.

6.2
RB
Gemeent
elijk
bestuur

19

08-112018

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing
Ter
kennisnam
e

Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

omschrijving

soort

20187 Motie 3.37 Belofte ;Geeft het college de opdracht om -360· Te Moties
88962 maakt schuld
onderzoeken op welke wijze bij de uitvoering
van werk dat in opdracht van de gemeente
wordt verricht het percentage medewerkers
met
een
arbeidsovereenkomst
voor
onbepaalde tijd beste kan worden verhoogd; ·
Na afronding dit onderzoek ter bespreking voor
te leggen aan de raad en wel op een zodanig
tijdstip dat de aanbevelingen van dit onderzoek
kunnen worden verwerkt in de kadernota 2019;

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
Gemeent 6.2
JB
08-11eraad
Gemeent
2018
Haarlem elijk
bestuur

20188 Toezegging
Toezegging
wethouder
Snoek
over Toezeg Gemeent
07748 wethouder
Snoek organiseren van bijeenkomst eind januari 2019 gingen eraad
over
leesbaarheid over het leesbaarder maken van de begroting
Haarlem
stukken
(stukken).

6.2
MSN 08-11Gemeent
2018
elijk
bestuur

20

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

20188 Toezegging
76921 terugkoppeling
overgenomen
adviespunten
Bestuur

omschrijving

soort

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
Burgemeester Wienen zegt toe de commissie Toezeg Commissi 6.2
JW
13-12schriftelijk te informeren over welke adviezen gingen e bestuur Gemeent
2018
van
de
commissie
Bestuur
worden
elijk
cie overgenomen en wat de implicaties daarvan
bestuur
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

20187 Motie
3.34 Roept het college op: -Een actieplan Moties
88928 Ontschotten
om Ontschotting te ontwikkelen voor een meer
beleid beter te laten integrale aanpak van beleidsvorming en vlotten
uitvoering; -De Raad in het eerste kwartaal van
2019 dit plan met concrete voorstellen te
presenteren .

Gemeent 6.2
JB
eraad
Gemeent
Haarlem elijk
bestuur

20184 RKC
onderzoek ;;-108 De raad geeft het college opdracht de RKC
Gemeent
10478 Jaarstukken 2017 - verplichte 'BBV indicatoren' herkenbaar te aanbev eraad
BBV
indicatoren maken in de programmaverantwoordingen
eling
Haarlem
herkenbaar

Ter
kennisnam
e

08-112018

6.2
MSN 11-07Gemeent
2018
elijk
bestuur

21

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

Ter
bespreking

Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

omschrijving

soort

20190 Motie 23.1 100 jaar Verzoekt het College van B&W om -360· De Moties
87616 vrouwenkiesrecht
viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht actief te
vieren
is organiseren; · Hierbij de historisch verworven
democratisch
rechten van mannen en vrouwen in het politiek
waardevol
bestuur als uitgangspunt te kiezen; · De
uitvoering dusdanig vorm te geven zodat het
met name jonge meiden en vrouwen stimuleert
om politiek actief te worden; · Aansluiting te
zoeken met initiatieven in en om onze stad,
zoals b.v. de provincie Noord-Holland, om het
effect van de aandacht te versterken.-567
Verzoekt het College van B&W om De viering
van 100 jaar vrouwenkiesrecht actief te
organiseren ; Hierbij de historisch verworven
rechten van mannen en vrouwen in het politiek
bestuur als uitgangspunt te kiezen; De
uitvoering dusdanig vorm te geven zodat het
met name jonge meiden en vrouwen stimuleert
om politiek actief te worden;-567 Aansluiting te
zoeken met initiatieven in en om onze stad,
zoals b.v. de provincie Noord-Holland , om het
effect van de aandacht te versterken. -709

20188 Toezegging
07706 burgemeester
Wienen
havengelden

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
Gemeent 6.2
JW
31-01eraad
Gemeent
2019
Haarlem elijk
bestuur

Burgemeester Wienen zegt toe terug te komen Toezeg Gemeent 7.1
JW
op de baten en lasten Havengelden en daarbij gingen eraad
Lokale
over behorende tarieven
Haarlem belasting
en
en
heffingen

22

08-112018

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

Actielijst commissie Bestuur d.d. 14 maart 2019
zaakn onderwerp
umm
er

omschrijving

soort

20187 Motie 19.7 Ontruimen Verzoekt het college - de nu in beeld Moties
07841 is maatwerk
gebrachte groep bewoners die ingeschreven
staat in de basisregistratie (fase 1) met
maatwerkoplossingen tegemoet te komen, - in
deze maatwerkoplossingen in ieder geval te
voorzien in een heldere overgangsperiode
alsmede hulp bij het vinden van vervangende
woonruimte, - de commissie Bestuur hierover
te informeren, - het ten uitvoer leggen van
dwangsommen uit te stellen tot vaststaat dat de
maatwerkoplossing door betrokken bewoners
wordt geweigerd

20190 Toezegging
ABN
47539 AMRO
vragen
investeringen
palmolieindustie
staken

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
Gemeent 6.2
JW
18-10eraad
Gemeent
2018
Haarlem elijk
bestuur

Het college zegt toe dat een brief volgt aan de Toezeg Commissi
ABN AMRO bank waarin zij de bank vraagt, gingen e bestuur
vanuit het oogpunt van deze schadelijk zijn
voor het klimaat, haar investeringen in de
palmolie industrie te staken.

7.2
MSN 17-01Algemen
2019
e
dekkings
middelen

20191 Evaluatie ontruiming
Op verzoek van de commissie (AP, Jaarag Commissi 6.3
JW
32195 Waarderpolder
vergadering 17 januari 2019) en toegezegd enda
e bestuur Openbar
door burgemeester Wienen
e orde en
veiligheid

14-022019

20184 Motie 2.75 Open de ;Draagt het college op Om voor 1 oktober met Moties
23027 digitale snelweg
een plan te komen om de elektronische weg
óók te openen voor het indienen van
bezwaarschriften, ingebrekestellingen en wobverzoeken.

12-072018

Gemeent 6.1
JW
eraad
Dienstver
Haarlem lening
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orgaan ma
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ijkePl
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20190 Toezegging
Burg Wienen zegt toe n.a.v. artikel over situatie Toezeg Gemeent 6.3
JW
20-1239738 burgemeester
Rotterdam naar de Haarlemse situatie te gingen eraad
Openbar
2018
Wienen over boetes kijken, met name naar effectieve 'sancties' als
Haarlem e orde en
dak- en thuislozen
alternatief voor boetes.
veiligheid

20191 Motie Doe recht aan Draagt het college op om: - de financiële Moties
75991 de rechten van de onderbouwing en dus de 'business case' van
gemeentereaad
Stichting Panopticon voor de Koepel naar de
gemeenteraad te sturen.

Gemeent 6.2
FR
eraad
Gemeent
Haarlem elijk
bestuur

28-022019

20188 Toezegging
07764 wethouder
Snoek
over beleggen sessie
mbt
bedrijfsvoering
Spaarnelanden

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

6.2
MSN 08-11Gemeent
2018
elijk
bestuur

20191 Toezegging
32088 informatie
extra
kosten
Wmovoorzieningen
agv
abonnementstarief

Tijdends de rondvraag zegt wethouder Snoek Toezeg Commissi
toe, op verzoek van PvdA (de heer Sepers), gingen e bestuur
een raming te overleggen van de te verwachte
extra kosten voor de gemeente die voortvloeien
uit de invoering van het abonnementstarief voor
Wmo-voorzieningen.

7.1
MSN 14-02Lokale
2019
belasting
en
en
heffingen
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20188 Toezegging
05266 wethouder Botter over
bespreking van het
onderwerp Dienstbare
gemeente op basis
van nog aan te
leveren notitie.

omschrijving

soort

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
Motie 43 wordt ingetrokken na toezegging Toezeg Gemeent 6.1
JB
12-07wethouder Botter over bespreking onderwerp in gingen eraad
Dienstver
2018
commissie obv nog aan te leveren notitie ( de
Haarlem lening
behoorlijkheidswijzer
van
de
Nationale
Ombudsman is al staand beleid) Toezegging
Kadernota juli jl, november geregistreerd door
Griffie

20188 Toezegging
00289 informatie
over
waterzwervers
bij
Veerpont Spaarne

Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek Toezeg Commissi
van de heer IJsbrandy (HvH), de commissie te gingen e bestuur
informeren over het beleid ten aanzien van de
waterzwervers die zich dichtbij de veerpont
over het Spaarne verblijven.

6.3
JW
Openbar
e orde en
veiligheid

16-112018

20191 Toezegging
76204 burgemeester
Wienen te zoeken
naar een 'locatie' voor
de plaquette voor de
gevallen soldaat Van
der Linden

De vragen van Jouw Hlm over de plaquette Toezeg Gemeent
voor de gevallen soldaat Van der Linden gingen eraad
voorheen in het voormalig V&D gebouw aan
Haarlem
het Verwulft
worden beantwoord door
burgemeester Wienen. Hij zegt toe op te
pakken een plek te vinden voor de plaquette.
De vragen betreffen de plaquette voor de
gevallen soldaat Van der Linden Zie het artikel
voor
meer
info:
<https://m.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf2019021
9_62603237/gezocht-plek-voor-haarlemse-v-dplaquette-gevallen-soldaat-van-der-linden>

6.2
JW
Gemeent
elijk
bestuur

28-022019
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20182 Toezegging
proces Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek Toezeg Commissi 6.2
31-0578836 (concept)
adviezen van SP, na te gaan hoe het proces verloopt gingen e bestuur Gemeent
2018
commissie
mbt adviezen van de commissie. Klopt het dat
elijk
een concept advies van de commissie ook voor
bestuur
een reactie naar de afdeling gaat en daarna
pas een formeel advies van de commissie volgt
en vervolgens de afdeling een reactie geeft op
het formele advies?
20191 Toezegging
32169 aanwezigheid
ambtenaren
bij
bijeenkomsten
ihkv
Nieuwe Democratie

20182 Toezegging
78851 werkwijze
ongegronde
bezwaren

soort

Tijdens de rondvraag is door Trots (de heer Toezeg Commissi
Van den Raadt) gevraagd of tijdens de gingen e bestuur
bijeenkomsten over Nieuwe Democratie de
vele ambtenaren in werktijd (en zoja wordt dit
gezien als overuren en als zodanig uitbetaald)
of in hun eigen tijd daarbij aanwezig waren.

6.2
JB
Gemeent
elijk
bestuur

14-022019

nagaan Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek Toezeg Commissi
van D66 en AP, na te gaan of het klopt er voor gingen e bestuur
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.

6.2
JW
Gemeent
elijk
bestuur

31-052018

Gemeent 6.2
JW
eraad
Gemeent
Haarlem elijk
bestuur

12-072018

20184 Motie 2.36 Global Roept het college op: Zo gauw mogelijk met Moties
22937 goals door specifieke concrete (actie) plannen te komen hoe
planning
Haarlem de Global Goals gaat halen en wat
daar de consequenties van zijn ( bv op
budgetten bij de begroting en op inzet van FTE
)
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20187 Motie
3.52
89007 Betrokkenheid,
het
moet van twee kanten
komen

;Verzoekt het college: Ervoor te zorgen dat de Moties
begroting 2020-2024 voor alle lezers prettig
leesbaar is door overbodige teksten zoals
'conceptuele teksten' en niet ter zake doende
teksten buiten beschouwing te laten en
dubbele teksten zoveel als mogelijk te
voorkomen en daarbij rekening te houden met
de schrijfstijl .

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
code ansdat ronkel
um
ijkePl
annin
g
Gemeent 6.2
MSN 08-11eraad
Gemeent
2018
Haarlem elijk
bestuur

huidi soort
ge
behandeli
plann ng
ing

20184 RKC
onderzoek De raad geeft het college opdracht in kaart te RKC
Gemeent 6.2
MSN 11-0710463 Jaarstukken 2017 - brengen wat de opties zijn voor het creëren van aanbev eraad
Gemeent
2018
Opties
meer structurele financiële manoeuvreerruimte. eling
Haarlem elijk
manoeuvreerruimte
bestuur

Ter
bespreking

20182 Toezegging
Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek Toezeg Commissi
78770 verbeteringen
van SP en Trots, te onderzoeken of er gingen e bestuur
onderzoeken termijn verbeteringen zijn te door te voeren waardoor
afhandeling
de voorkeurstermijn de standaard is en minder
vaak de verlengingstermijn moet worden
ingezet.

6.2
JW
Gemeent
elijk
bestuur

31-052018

Ter
kennisnam
e

20182 Toezegging
Burgemeester Wienen zegt toe dat hij de Toezeg Commissi
78892 vergelijken gegrond percentages van aantallen gegrond verklaarde gingen e bestuur
verklaarde bezwaren bezwaren gaat vergelijken met andere
soortgelijke gemeenten

6.2
JW
Gemeent
elijk
bestuur

04-062018

Ter
kennisnam
e

20191 Toezegging
31759 informatie
frequentie
digipanel

6.2
JB
Gemeent
elijk
bestuur

14-022019

Ter
kennisnam
e

Op verzoek van de VVD (mevrouw Sterenberg) Toezeg Commissi
over wordt de commissie geïnformeerd over de gingen e bestuur
inzet frequentie van de inzet van het digipanel om te
kunnen nagaan of het klopt dat deze weinig
wordt geconsulteerd en wordt een beroep
gedaan deze vaker te betrekken. In
afwezigheid
van
wethouder
Botter
is
afgesproken dat de rondvraag schriftelijk wordt
beantwoord.
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20182 Toezegging
78805 onderzoekdubbelrol
secretaris

20184 RKC
onderzoek
10414 Jaarstukken 2017 Onderscheid
incidenteel/structureel
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soort

bestuurs program pfh ontsta oorsp reden afwijking planning
orgaan ma
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um
ijkePl
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Burgemeester Wienen zegt toe de commissie Toezeg Commissi 6.2
JW
31-05te informeren over: 1. de knelpunten die gingen e bestuur Gemeent
2018
ontstaan met betrekking tot de rol van de
elijk
secretaris die ook lid van de commissie
bestuur
bezwaar is en 2. de wijze waarop e.e.a.
daardoor anders georganiseerd kan worden.

De raad draagt h et college het inzicht in de RKC
Gemeent 6.2
MSN 11-07financiële gezondheid te vergroten door in de aanbev eraad
Gemeent
2018
P&C documenten onderscheid te maken eling
Haarlem elijk
tussen incidentele en structurele baten, lasten
bestuur
en risico's en deze ook zodanig te presenteren.
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