Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
2017 Toezegging actueel
Bij de bespreking van de Toezeg Commis 6.2
MSN 01-12- In route Voorstel af te doen. Is 06-07- Overzicht wordt gemaakt
2266 overzicht van alle GR's beslisboom GR's heeft burg. gingen sie
Geme
2016
niet meer relevant. De 2017 van de actuele GRren en
28
en evt. a.s. wijzigingen
Wienen antwoord op (technische)
bestuur entelij
context was een
de wijzigingen daarin die
vragen toegezegd. Catherine
k
wijziging van de Wet
nog voor dit jaar worden
Konijnenbelt stelt 10 jan. 2017
bestu
Gemeenschappelijke
voorzien.
voor eerst een kort overzicht te
ur
regelingen. Alle GRren
maken van alle GR's en evt.
zijn nagelopen naar
aanstaande wijzigingen.
aanleiding van die
wetswijziging en waar
aanpassing nodig was
besproken in de
betrokken
raadscommissie.
Voorts
zal
een
geactualiseerde nota
Verbonden Partijen
worden voorbereid,
gepland voor 2020.

1

standvanzaken

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
31-05- Ter
2018 kennisna
me
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2017 RKC
onderzoek
3070 Jaarstukken 2016 05
Vergroten zicht op
financien

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

Rekenka
mercom
missie
Haarlem

7.2
MSN 28-06- Overig
Algem
2017
ene
dekki
ngsmi
ddele
n

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

De raad draagt het college op om RKC
a) De verbonden partijen in de aanbev
toelichtingen per programma te eling
vermelden en de activiteiten van
de verbonden partijen net als
andere
activiteiten
als
voorbeelden te gebruiken. b) De
financiële belangen en resultaten
beter en eenduidig toe te lichten.

Rekenka
mercom
missie
Haarlem

7.2
MSN 28-06- Overig
Algem
2017
ene
dekki
ngsmi
ddele
n

2

standvanzaken

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
30-062018

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
30-06- Ter
2018 bespreki
ng

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

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2017 Motie 12.1 Blijven leren
Verzoekt het college om:
Moties
5659 van RKC rapport
jaarlijks in de jaarrekening te
04
Waarderhaven- Publiek rapporteren over de voortgang
Leergeld
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.

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
Gemeent 7.2
MSN 23-11- Commi Met het rapport Project 12-07- zie stand van zaken
eraad
Algem
2017 ssie/raa Waarderhaven
2018
Haarlem ene
d
Publiek Leergeld (
dekki
2017/317734
ngsmi
<https://gemeentebestu
ddele
ur.haarlem.nl/Vergaderi
n
ngen/Raad/2017/28september/20:00/RKCrapport-WaarderhavenPubliekLeergeld/2017317734Bijlage-RKC-RapportProject-WaarderhavenPubliek-Leergeld2.pdf> ) heeft de RKC
antwoord gegeven op
de vraag wat de
redenen waren van de
hogere kosten van het
project, de invulling en
uitvoering
van
afspraken
over
opdrachtgeveren
opdrachtnemerschap.
Op basis van de
bevindingen heeft de
RKC aanbevelingen
gedaan
voor
de
inrichting
van
projectbeheersing bij
toekomstige projecten.
De
aanbevelingen
hebben betrekking op
investeren in interne
kwaliteit, verzakelijking
van projectaansturing,

3

standvanzaken

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
03-09- Ter
2018 bespreki
ng
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2017 Toezegging discussie
Brandveiligheid vraagt volgens Toezeg Commis
3309 over
burgemeester Wienen een totale gingen sie
32
brandveiligheid/effectivit afweging van de effectiviteit van
bestuur
eit van inzet
de inzet. Hij stelt voor die
discussie verder te voeren zodra
het normenkader van het landelijk
programma
RemBrand
beschikbaar is.

6.3
JW
Open
bare
orde
en
veiligh
eid

13-07- Overig
2017

4

standvanzaken

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
(21-7-2017) Reactie 05-07- Wacht op vasstelling
brandweer op vraag om 2018 nieuw
beleidsplan
stand van zaken nieuw
brandweerzorg in najaar
normenkader
2018.
brandweer : Over de
stand van zaken rond
het
nieuwe
normenkader van het
landelijke programma
RemBrand kan ik het
volgende
melden.
Naast de duidelijkheid
die de landelijke
discussie nog moet
gaan bieden gaat de
afdeling operationele
voorbereiding na het
zomerreces met de
eerste uitgangspunten
van het nieuwe normen
kader aan de gang. De
doelstelling is om de
eerste helft van het
volgend jaar deze klaar
te hebben voor het
algemeen
bestuur
waarna deze naar de
gemeenten kunnen. De
nadere planning volgt
pas later.

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
30-09- Ter
2018 bespreki
ng

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2015129790
Toezegging Nieuwe procedure
Wethouder
berichtenverkeer
Van Spijk stelt voor
meteen na het zomerreces te
rapporteren aan de commissie
over de voortgang. In de
voortgangsrapportage zal hij
aangeven hoe de suggestie van
het kenmerk wordt opgepakt.
2018 Toezegging informatie
6872 nav controle boeken
18
Panopticon

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

oorsp reden afwijking planning huidig soort
ronkel
e
behande
ijkePl
planni ling
annin
ng
g
Toezeggingen
Commissie999
bestuur
Burger,
JW bestuur
26-03-2015
enOverig
veiligheid
Tussenbericht d.d. 24-5-2018
27-08-2015
Huidige
Prioritering
praktijk
andere
Bij dedigitale
bezwaarprocedure
formulieren
30-09-2018
Teren
enbeschikbar
de proced
kennisna
me

Wethouder Snoek zegt op Toezeg Commis
verzoek van de commissie toe na gingen sie
te gaan waarom is afgeweken van
bestuur
de afspraak om de raad
driemaandelijks te informeren
inzake de bevindingen van de
controle van de boeken 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.

7.2
MSN 11-10- Overig
Algem
2018
ene
dekki
ngsmi
ddele
n

5

standvanzaken

1. na te gaan waarom 31-10is afgeweken van de 2018
afspraak om de raad
driemaandelijks
te
informeren inzake de
bevindingen van de
controle van de boeken
van Panopticon en de
commissie hierover te
informeren. afdoening:
hoe heeft Floor n.a.v.
de gestelde vragen de
cie
ontwikkeling
geinformeerd. In het
verslag kan ik niets
terugvinden hoe mijn
antwoorden zijn geland.
2. een procesvoorstel
aan de commissie voor
te
leggen.
De
informatie is eind
oktober
2018
beschikbaar voor de
commissie.

31-10- Ter
2018 kennisna
me
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2016 RKC
onderzoek
De raad draagt het college op de RKC
4117 Jaarstukken 2015 - stabiele ontwikkeling van de aanbev
18
Borging financiele positie financiele positie te borgen door: eling
a) eerder dan in voorgaande jaren
te rapporteren over de controle op
activa in de programma's Sport,
Vastgoed en Overhead b) de
implementatie
van
risicomanagement stevig door te
zetten en te borgen c) de hoogte
van de omslag rente te relateren
aan de marktrente en systemen in
te rechten zodat deze kunnen
omgaan met een meer variabele
omslagrente

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

standvanzaken

Rekenka
mercom
missie
Haarlem

A AFGEDAAN. Het
college informeert de
raad jaarlijks bij de
berap
over
de
voortgang
en
uitkomsten van de
activa controle. Deze
controle wordt in het
algemeen in of rondom
de
zomervakantie
uitgevoerd. In de 2016
heeft naast de reguliere
controle op de activa
een meer diepgaande
controle
van
de
programma's sport,
vastgoed en overhead
plaatsgevonden.
Behalve de in het
accountantsverslag
2015
opgenomen
onzekerheid over het
bestaan
van
investeringen
in
schoolgebouwen
rondom
asbest
legionella
en
brandveiligheid (betrof
activa die qua aard niet
eenvoudig
identificeerbaar zijn
voor een boekwaarde
van € 3,6 mln) zijn er
maar beperkt activa
vanuit
de
bestaanscontrole

7.2
MSN 14-07- In route
Algem
2016
ene
dekki
ngsmi
ddele
n

6

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
11-01- Bij de begroting is
2018 risicomanagement
toegepast
zoals
onderstaand omschreven.
RKC wordt geinformeerd.

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
01-11- Ter
2018 bespreki
ng
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging informeren
1396 raad
als
een
54
raadsbevoegdheid in
het geding is (i.r.t.
Delegatiebesluit)

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

6.2
JW
Geme
entelij
k
bestu
ur

08-03- Overig
2018

7

standvanzaken

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
19-04- afstemmen
2018

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
20-11- Ter
2018 kennisna
me

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

2017 RKC
onderzoek
3070 Jaarstukken 2016 30
Realistischer
programmeren
onderhoud
kapitaalgoederen

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
De raad draagt het college op om RKC
Rekenka 7.2
MSN 28-06- In route
In
de
30-11- Het was niet mogelijk de
a)
Het
onderhoud
van
aanbev mercom Algem
2017
Programmabegroting
2017 opdracht van de raad nog
kapitaalgoederen realistischer te eling
missie
ene
2019 - 2023 is het
in
de
plannen en budgetteren en
Haarlem dekki
meerjarig inzicht in de
Programmabegroting
resultaatgericht uit te voeren. b)
ngsmi
onderhoudsvoorraad
2018 te verwerken
Alle achterstallig onderhoud een
ddele
inclusief
Vastgoed
(vaststelling november
financiële vertaling in de begroting
n
gegeven en daarmee
2017). De hiervoor
te geven.
heeft de gemeente
noodzakelijke informatie
uitvoering gegeven aan
vanuit Vastgoed was
de BAZ. De BAZ kan
hiervoor niet voorhanden.
daarmee
worden
De vewachting is dat
afgedaan
Vastgoed deze gegevens
wel kan opleveren bij het
opstellen
van
de
Programmabegroting
2019 - 2023. De opdracht
wordt vertaald in de
paragraaf
onderhoud
kapitaalgoederen.

2017 Toezegging bespreking Wethouder Van Spijk stelt voor Toezeg Commis
3309 personeelsbeleid en het weer eens uitgebreid met elkaar gingen sie
69
nieuwe werken
het personeelsbeleid en het
bestuur
nieuwe werken van de gemeente
te bespreken in aanwezigheid van
de gemeentesecretaris.

6.2
JB
Geme
entelij
k
bestu
ur

13-07- Overig
2017

8

standvanzaken

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
30-112018

02-11- Afgesproken is dat dit in 13-12- Ter
2017 overleg met de nieuwe 2018 bespreki
portefeuillehouder wordt
ng
georganiseerd in het
laatste kwartaal van 2018

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2016 RKC
onderzoek
2568 Jaarstukken 2014 56
Informatiewaarde

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

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

standvanzaken

Rekenka
mercom
missie
Haarlem

De
streefwaarden
worden
door
de
beleidsinhoudelijke
afdeling in overleg met
afdeling DIA opgesteld.
Hierbij wordt gekeken
naar
eventuele
mogelijkheid
tot
benchmark/vergelijking
met
andere
gemeenten. Daarnaast
wordt bij het opstellen
gekeken naar ambitie,
waar wil het beleid
heen, welke invloed
willen we hebben, maar
ook welke invloed
kunnen we hierop
hebben.
Vanuit
realisme wordt gekeken
wat haalbaar is en wat
de invloed van de
gemeente hierop is.
Naast een doorklikbaar
pdf is sinds PB 2017 de
begroting ook digitaal
beter
toegankelijk
gemaakt.
Het
jaarverslag/jaarrekening
zal op eenzelfde
manier
ontsloten
worden.
De
digitaliseringsslag zal
een continu proces zijn,
waarbij gestreefd wordt
naar een zo goed

7.2
MSN 11-06- Overig
Algem
2015
ene
dekki
ngsmi
ddele
n

9

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
14-06- Jaarrekening komt later, is
2016 uitgesteld

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
31-12- Ter
2018 kennisna
me
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging RKC-notitie RKC-voorzitter de heer Smit stelt Toezeg Commis
1255 over verantwoording
voor om door de RKC een notitie gingen sie
88
over medebewindstaken over
verantwoording
over
bestuur
medebewindstaken te laten
maken.

7.1
MSN 30-11- Overig
Lokal
2017
e
belast
ingen
en
heffin
gen

10

standvanzaken

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
24-05- (17/9) De evaluatie van de
2018 WRGT is inmiddels wel
beschikbaar, maar er is
nog een kabinetsreactie.
Die wordt afgewacht. De
evaluatie van de Wet
Revitalisering Generiek
Toezicht is nog niet
beschikbaar. Deze wordt
ws. deze zomer openbaar
gemaakt.

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
17-01- Ter
2019 kennisna
me

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2014 Motie 55 Wie (t) zaait
4332 zal
oogsten:
25
gereguleerde wietteelt
voor een (financieel)
solide Haarlem

Verzoekt het college op relaxte Moties
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

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

Gemeent 6.3
JW
eraad
Open
Haarlem bare
orde
en
veiligh
eid

11

06-11- Overig
2014

standvanzaken

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
november
2018:
11-12- de burgemeester houdt de
concept amvb wordt 2014 raad op de hoogte van de
bestudeerd mei 2018:
ontwikkelingen
(zie
voorstel vanuit rijk voor
toezegging in commissie
exxperimenten wordt
bestuur 12 oktober 2017).
voorbereid. jan: 2018
Op dit moment biedt de
minister van Veiligheid
en Justitie geen
mogelijkheden voor het
gedogen of reguleren
van teelt en de aanvoer
of aanwezig hebben
van softdrugs in andere
ruimten dan in een
gedoogde coffeeshop.
Het OM zal indien
noodzakelijk
en/of
mogelijk strafrechtelijk
optreden. De VNG
heeft een bestuurlijke
werkgroep ingesteld,
onder leiding van de
burgemeester
van
Haarlem, die voor eind
oktober
2015
oplossingen
gaat
inventariseren voor
problemen
rond
softdrugs
waar
gemeenten tegen aan
lopen. De bedoeling is
om te komen tot een
oplossing voor de
softdrugsproblematiek
die door gemeenten

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
02-022019

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2017 Toezegging volgende
5894 PvA
nazorg
ex77
gedetineerden incl. zorg
voor ex-gedetineerden
met
verstandelijk
handicap
of
psychiatrische
problemen

De heer Garretsen mist
Toezeg Commis
specifieke maatregelen voor de gingen sie
groep met een verstandelijke
bestuur
beperking en een psychiatrisch
probleem of verslaving. Burg
Wienen zegt toe in volgende
rapportages meer in te gaan op
de speciale zorg voor exgedetineerden. 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
Open
bare
orde
en
veiligh
eid

12

30-11- Overig
2017

standvanzaken

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
14-06- Brief 'Nazorg na detentie:
2018 ondersteuning aan exgedetineerden met een
verslaving
of
een
beperking' van dhr Botter
is op 8 februari 2018 aan
de commissie Bestuur
verzonden en voor
kennisgeving
aangenomen. Evaluatie
plan van aanpak nazorg
wordt in januari 2019 naar
de commissie Bestuur
gezonden. Daarmee is
deze toezegging dan
afgedaan

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
04-02- Ter
2019 kennisna
me

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2018 Motie
3.58
7890 Laaghangend fruit hang
26
waarschuwingsborden
hoger op

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

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

standvanzaken

Gemeent 6.2
MSN 08-11- In route
eraad
Geme
2018
Haarlem entelij
k
bestu
ur

Tijdelijke
verkeersmaatregelen,
zoals
waarschuwingsborden
en hekwerken, dienen
geplaatst te worden
volgens de geldende
richtlijnen. Vanaf 1
januari 2017 is dit een
wettelijk verplichting
omdat op die datum
artikel 2a van de Wet
gelijke behandeling op
grond van handicap of
chronische ziekte in
werking is getreden.
Dit artikel bepaalt dat
aanbieders
van
goederen en diensten
en
werkgevers
geleidelijk zorg moeten
dragen
voor
de
algemene
toegankelijkheid voor
mensen met een
beperking. Dit houdt
onder andere in dat
tijdelijke
voetgangersroutes
minimaal 1,50 meter
breed moeten zijn,
hoogteverschillen
geleidelijk opgevangen
moeten
worden,
bouwmateriaal veilig
afgeschermd moet

13

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
14-022019

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
14-022019

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2017 Motie 54 Digitale moties
Te onderzoeken of er een Moties
3118 en amendementen
systeem ingericht kan worden
54
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;

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

Gemeent 6.2
NVT
eraad
Geme H
Haarlem entelij
k
bestu
ur

14

29-06- Overig
2017

standvanzaken

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
Amendementen en 02-11- ..
moties worden op dit 2017
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.

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
28-022019

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2018 Motie 17.3 Advies voor
8637 verbeteren van de
98
veiligheid passen wij toe
voor het verbeteren van
de
veiligheid
Zaanenlaan Kermis

Draagt het College van B&W op: Moties
Van deze 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.

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

Gemeent 6.3
JW
eraad
Open
Haarlem bare
orde
en
veiligh
eid

2018 Toezegging nagaan
Burgemeester Wienen zegt, op Toezeg Commis
8769 actiever opereren check verzoek van de heer IJsbrandy gingen sie
24
gegevens precario
(HvH), toe de commissie te
bestuur
informeren of het mogelijk is om
als gemeente actiever te opereren
en te checken of gegevens (op
basis waarvan de hoogte van de
precariobelasting wordt bepaald)
kloppen.

7.1
JW
Lokal
e
belast
ingen
en
heffin
gen
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29-11- Commi Op 14 maart 2019 ter 13-032018 ssie/raa bespreking
in
2019
d
commissie Bestuur. Is
behandeld in de
commissie Bestuur 14
maart 2019. Deze
toezegging is daarmee
afgehandeld.

huidig soort
e
behande
planni ling
ng

13-12- Overig
2018

14-03- Ter
2019 kennisna
me

14-02- werkdruk
2019

13-032019

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2017 Toezegging toezending
De heren Garretsen en
Toezeg Commis
5364 bijlage
1
Vreugdenhil vragen om bijlage 1 gingen sie
52
Horecasanctiebeleid
Horecasanctiebeleid.
bestuur
Burgemeester Wienen
zegt
toezending van de bijlage toe
zodra deze beschikbaar komt.

6.3
JW
Open
bare
orde
en
veiligh
eid

16

16-11- Overig
2017

standvanzaken

oorsp reden afwijking planning
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11-01- Bij
de
2018 handhavingsstrategie
hoort het nieuw vast te
stellen
horecasanctiebeleid. Het
nieuwe
horecasanctiebeleid wordt
vastgesteld op basis van
de aangepaste APV. In de
huidige planning treedt de
herziene APV op 1 april in
werking. Het nieuwe
sanctiebeleid
is
in
bewerking. Het wordt nu
afgestemd met politie en
andere partners. daarna
kan
het
worden
vastgesteld
en
toegezonden worden.
Update:
19/7:
Het
Horecasanctiebeleid is
voor zienwijze aan KHN
(Koninklijke
horeca
Nederland) toegezonden.
Na het zomer reces wordt
de reactie van KHN
verwerkt en kan het stuk
worden
vastgesteld.
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

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
14-03- Ter
2019 kennisna
me

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2017 Motie 8 Vast werk
5311 verdient een vaste
87
Haarlemse baan

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

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
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09-11- Commi De planning is dat het 19-04- raadscommissie bestuur
2017 ssie/raa college
bij
de
2018 vraagt het college om nog
d
bergrotingsrapportage
nader naar inzet catering
1 voorjaar 2019 een
te kijken
melding zal doen.
Hierin gaat het college
in op de vraag vanuit
de raadscommissie
Bestuur om nog nader
naar de inzet van
catering te kijken. De
raadscommissie
Bestuur gaf aan dat de
inzet van schoonmaak
door Paswerk en inhuur
van beveiliging volgens
de huidige constructies
bij de raadsfracties
steun en draagvlak
vindt.

Gemeent 7.3
JB
eraad
Overh
Haarlem ead
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standvanzaken
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging informatie
8002 over waterzwervers bij
89
Veerpont Spaarne

Burgemeester Wienen zegt toe, Toezeg Commis
op verzoek van de heer IJsbrandy gingen sie
(HvH), de commissie
te
bestuur
informeren over het beleid ten
aanzien van de waterzwervers die
zich dichtbij de veerpont over het
Spaarne verblijven.
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16-11- Commi Het beleid ten aanzien 20-032018 ssie/raa van waterzwervers is 2019
d
dat zij net als
passanten niet langer
dan drie weken een
passantenligplaats in
Haarlem
mogen
innemen, verlenging
met enkele weken is
eventueel mogelijk met
ontheffing. Veblijft een
passant langer dan is
toegestaan dan zal
middels
bestuursrechtelijke weg
een handhavingstraject
worden ingezet. De
schipper dient het
vaartuig dan buiten
Haarlemse wateren te
brengen. Dat geldt dus
ook
voor
waterzwervers. De
waterzwervers nabij de
veerpont zijn naar
aanleiding van een
handhavingsactie (in
januari) zelf naar een
locatie
buiten
Haarlemse wateren
vertrokken.

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
20-03- Ter
2019 bespreki
ng

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging organisatie N.a.v. overleg met dhr. Berkhout Toezeg Commis
3664 informatiesessie over (GL) stelt wethouder Botter voor gingen sie
72
Circulair inkopen
een informatiesessie voor de raad
bestuur
te organiseren over Circulair
inkopen op allerlei vlak (EU). De
heren Berkhout (GL), Faber (JH)
en mw. Wisse (PvdA) doen mee
aan de voorbereiding.

2018 Motie
2.46
4229 Kinderburgemeester
87

Verzoekt het College van B&W Moties
om: Samen met scholen te
inventariseren of er voldoende
belangstelling bestaat voor het
installeren
van
een
kinderburgemeester; Hierover
vóór de begrotingsbehandeling
aan de Raad te rapporteren; En
gaat over tot de orde van de dag.

6.2
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Geme
entelij
k
bestu
ur

28-06- Overig
2018

Gemeent 6.2
JW
eraad
Geme
Haarlem entelij
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12-07- Overig
2018
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13-12- In overleg met de griffie
2018 en drie raadsleden, de
raadsleden die in de
voorbereiding
meehelpen,is afgesproken
om begin februari een
circulair
diner
te
organiseren in combinatie
met
de
raadsinformatiebijeenkoms
t

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2019 Toezegging nagaan nut Wethouder Snoek zegt toe, op Toezeg Commis
0475 oprichten revolverend verzoek van de Actiepartij (de gingen sie
45
fonds voor Werkpas
heer Trompetter), na te gaan of
bestuur
de suggestie om een revolverend
fonds op te richten kan worden
toegepast voor Werkpas. Volgens
de heer Trompetter kunnen door
een 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.
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MSN 17-01- Overig
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bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum
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11-042019

2019 Toezegging nagaan
Tijdens de behandeling van het Toezeg Commis
2211 uitbreiding
RKC
rapport
inzake
gingen sie
48
taakomschrijving interne informatiebeveiliging
zegt
bestuur
auditor
wethouder Botter toe, op verzoek
van
Actiepartij
(de
heer
Trompetter), na te gaan of
conform
de
raadsbreed
aangenomen motie ' Big data en
privacy van een ongelukkig
huwelijk' (kadernota 2016) de
taakomschrijving van de interne
auditor is uitgebreid met het
bestrijden van privacy risico's die
het koppelen van big data
bestanden met zich meebrengen
en of dit in het nieuwe beleid is
meegenomen.

6.2
JB
Geme
entelij
k
bestu
ur

14-03- Commi
In
de
2019 ssie/raa raadsinformatiebrief
d
met
Kenmerk
2019/241916
is
toegelicht wat het
takenpakket van de ITauditor en Functionaris
Gegevensbescherming
is.
Met
de
raadsinformatiebrief is
deze
toezegging
afgedaan.

2019 Toezegging Veiligheid
2211 audiosysteem
23

6.2
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Geme
entelij
k
bestu
ur

14-03- In route
In
de
11-042019
raadsinformatiebrief
2019
met
Kenmerk
2019/241916
is
toegelicht hoe het
audiosysteem beveiligd
is.
Met
de
raadsinformatiebrief is
deze
toezegging
afgedaan.

Tijdens de behandeling van het Toezeg Commis
RKC rapport Verantwoordelijkheid gingen sie
voor Veiligheid is door de VVD
bestuur
(mevrouw Sterenberg) gevraagd
in hoeverre de veiligheid van het
audiosysteem
in
de
vergaderzalen is gewaarborgd.
Dan gaat het haar met name om
de besloten vergaderingen en het
risico om op afstand in te breken
op het systeem en zo kennis te
kunnen nemen van hetgeen
gezegd wordt.

21
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2019 Toezegging informatie
Tijdends de rondvraag zegt Toezeg Commis
1320 extra
kosten
wethouder Snoek toe, op verzoek gingen sie
88
Wmovoorzieningen agv van PvdA (de heer Sepers), een
bestuur
abonnementstarief
raming te overleggen van de te
verwachte extra kosten voor de
gemeente die voortvloeien uit de
invoering
van
het
abonnementstarief voor Wmovoorzieningen.

standvanzaken

7.1
MSN 14-02- Commi
Het Rijk heeft
Lokal
2019 ssie/raa €1.100.000
extra
e
d
gecompenseerd in het
belast
gemeentefonds voor de
ingen
gemeente Haarlem
en
voor de derving van
heffin
inkomsten uit eigen
gen
bijdragen als gevolg
van de invoering van
het abonnementstarief.
Omdat landelijk de
verwachting is dat er
naast inkomstenderving
ook een stijging zal
plaatsvinden van het
aantal aanvragen door
het abonnementstarief
Wmo, is er €800.000
opgenomen in de
begroting voor 2019 als
risico voor de lasten.
Het is op dit moment
niet mogelijk een
inschatting te geven
hoeveel extra indicaties
er afgegeven gaan
worden als gevolg van
het abonnementstarief
en wat dus de
werkelijke financiële
gevolgen zijn. In de
rapportages die de
commissie
Samenleving
maandelijks ontvangt
over het wegwerken

22
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

2018 Toezegging wethouder
8077 Snoek
over
48
leesbaarheid stukken

2019 Toezegging
0397 burgemeester Wienen
38
over boetes dak- en
thuislozen

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum
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Toezegging wethouder Snoek Toezeg Gemeent 6.2
MSN 08-11- Commi
Toezegging kan
12-04over organiseren van bijeenkomst gingen eraad
Geme
2018 ssie/raa worden afgedaan. Op 2019
eind januari 2019 over het
Haarlem entelij
d
27 februari 2019 heeft
leesbaarder maken van de
k
een raadsconferentie
begroting (stukken).
bestu
over
de
ur
informatiewaarde en
leesbaarheid van de
begroting
plaatsgevonden. Zoals
met de raad besproken
komt hiervan een
notitie die in de
commissie Bestuur
geagendeerd wordt.

huidig soort
e
behande
planni ling
ng

-3 Burg Wienen zegt toe n.a.v. Toezeg Gemeent
artikel over situatie Rotterdam gingen eraad
naar de Haarlemse situatie te
Haarlem
kijken, met name naar effectieve
'sancties' als alternatief voor
boetes.

18-042019
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2017 Toezegging evaluatie
5365 volgens
08
aandachtspunten RKC

Mw. Van der Smagt vraagt of de Toezeg Commis
wethouder bereid is de evaluatie gingen sie
conform de brief van de RKC in te
bestuur
richten. Wethouder Van Spijk
zegt dat de aandachtspunten uit
de brief van de RKC allemaal
overgenomen worden.

6.1
MSN 16-11- Overig
Dienst
2017
verlen
ing

24

standvanzaken

De
rapportage/evaluatie
wordt in lijn met de
aanbevelingen van de
rekenkamercommissie
ingericht. Commissie
Bestuur 11-10-2018: de
commissie neemt het
advies van de RKC
over
met
dien
verstande
dat
wethouder
Snoek
toezegt dat alleen het
Klanttevredenheidsonde
rzoek
voor
de
Kadernota aan de
commissie
Samenleving wordt
voorgelegd.

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
16-05- Zie hieronder Commissie
2018 Bestuur 11-10-2018: de
commissie neemt het
advies van de RKC over
met dien verstande dat
wethouder Snoek toezegt
dat
alleen
het
Klanttevredenheidsonderz
oek voor de Kadernota
aan
de
commissie
Samenleving
wordt
voorgelegd. Planning is de
vergadering van de
commissie Samenleving
van 9 mei 2019

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
09-05- Ter
2019 kennisna
me

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2018 Motie 9.3 Tijdelijk is snel Roept het college op-360· Om in Moties
6591 en draadkrachtig
de Prestatieafspraken afspraken
29
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

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum
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06-12- Wordt meegenomen in
2018 eindrapportage Taskforce
huisvesting bijzondere
doelgroepen 13-02-2019
Afhandeling vindt plaats
via rapportage van de
taskforce
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.

huidig soort
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behande
planni ling
ng
09-052019

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging wethouder
8081 Meijs over hoger
25
plaatsen
van
waarschuwingsborden

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

6.2
MTM 08-11- Overig
Geme
2018
entelij
k
bestu
ur
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14-03- Wordt meegenomen bij
2019 jaarverslag
van
de
toegankelijkheid en de
investeringsagenda voor
toegankelijkheid,
baz
2018802352
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2016 Toezegging
1360 burgemeester
09
Schneiders nav motie
VVD "Haarlemmerliede
Spaarnwoude natuurlijk
begrensd"

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

6.2
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wordt meegenomen in 24-11- zie stand van zaken
de behandeling van 2016 afdoening
motie 16 (dd 15
december 2016)
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zaak onderwerp
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soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging bij Motie 8 N.a.v. verzoek van mw. Verhoeff Toezeg Commis
3664 Vast werk verdient een (PvdA) e.a. zegt wethouder Botter gingen sie
94
Haarlemse baan
toe dat hij nog een keer goed
bestuur
gaat kijken naar mogelijkheden
van vast dienstverband voor
schoonmakers,
cateringmedewerkers
en
beveiligers bij de gemeente
Haarlem bij de evaluatie na een
jaar. Hij komt erop terug in Berap
1 van 2019.
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soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging achteraf
5830 verantwoorden
42
besteding
krediet
vervangingsinvestering
datacenter/software en
digitale transformatie

Wethouder Botter zegt toe de Toezeg Commis
commissie achteraf te informeren gingen sie
over de de gemaakte keuze en in
bestuur
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
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Algem
ene
dekki
ngsmi
ddele
n

standvanzaken

14-09- Commi
Tussenbericht:
2018 ssie/raa Navraag over de
d
waarborging van de
privacy leert dat indien
er gekozen wordt voor
Iron
Mountain/EvoSwitch de
contractspartij
nog
steeds
EvoSwitch
Netherlands B.V. is. zie
email
Evoswitch.(2018/61214
8)
Het
budget
vervanging datacenter
en
digitale
transformatie
kan
worden weergegeven in
de volgende tabel:
Reeds vrijgegeven in
2017 voor design
1.000.000
Vrijgegeven/vrij
te
geven via college voor
realisatie
besluit
2.500.000 Vrij te geven
voor realisatie met
Raadsbesluit
1.800.000
Totaal voor realisatie

4.300.000
Totaal
Design en realisatie
5.300.000
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huidig soort
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13-06- Ter
2019 kennisna
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging wethouder
Wethouder Botter vermeldt dat Toezeg Commis
3663 Botter resultaten laatste ontwikkelingen heel snel gaan. gingen sie
05
ontwikkelingen o.g.v. Zodra de nieuwe resultaten
bestuur
circulair inkopen
besproken zijn in de staven, zal
deze informatie ook met de
commissie worden gedeeld.

6.2
JB
Geme
entelij
k
bestu
ur

28-06- Overig
2018

30

standvanzaken

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
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11-10- Loopt synchroon met
2018 raadsessie over dit
onderwerp

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
13-06- Ter
2019 kennisna
me

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2016 Motie 16.1 Haarlem gaat Draagt het College van B&W op Moties
5955 voor Spaarndam
om Alles in het werk te stellen om
61
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.

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

Gemeent 6.2
MSN 15-12- Overig
eraad
Geme
2016
Haarlem entelij
k
bestu
ur

31

standvanzaken

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
30-12- “ Toen Haarlemmerliede
2017 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
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

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
13-062019

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2019 Toezegging
input
0475 ophalen bij dorpsraad
37
inzake
Nieuwe
Democratie

Wethouder Botter zegt toe, op Toezeg Commis
verzoek van de SP (de heer gingen sie
Garretsen), de dorpsraad van
bestuur
Spaarndam te vragen om input
voor het programma Nieuwe
Democratie en de commissie
Bestuur hierover te informeren.

6.2
JB
Geme
entelij
k
bestu
ur

17-01- Overig
2019

2019 Toezegging percentage
0652 ingestroomde
80
medewerkers met een
niet-autochtone
achtergrond

Op verzoek van de commissie Toezeg Commis
wordt er een globale inschatting gingen sie
gemaakt door de afdeling HRM
bestuur
van het percentage ingestroomde
medewerkers met een nietautochtone achtergrond. De raad
wordt
hierover
worden
geïnformeerd via het jaarverslag.

7.2
JB
Algem
ene
dekki
ngsmi
ddele
n

17-01- Overig
2019

32

standvanzaken
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13-06- Ter
2019 kennisna
me

13-06- De behandeling van de 13-06- Ter
2019 jaarstukken vindt in de 2019 kennisna
commissie bestuur plaats
me
op 13 juni 2019.

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2019 Toezegging evaluatie
2211 kermis 2019
58

Tijdens de behandeling van de Toezeg Commis
raadsinformatiebrief
kermis
gingen sie
Zaanenlaan zegt burgemeester
bestuur
Wienen voor de zomer een
evaluatie toe van de kermis 2019.
Ten behoeve van deze evaluatie
wordt aan (een afvaardiging) van
de betrokkenen gevraagd naar
hun
aandachtsen
verbeterpunten. Op basis hiervan
worden voor de kermis 2020 in de
evaluatie eventuele verbeteringen
c.q. aanpassingen benoemd.
Tijdens de behandeling van de
evaluatie in de commissie wordt
besloten of er nog nader
onderzoek naar een alternatieve
locatie noodzakelijk is.

2018 Motie 3.34 Ontschotten Roept het college op: -Een Moties
7889 om beleid beter te laten actieplan
Ontschotting
te
28
vlotten
ontwikkelen voor een meer
integrale
aanpak
van
beleidsvorming en -uitvoering; De Raad in het eerste kwartaal
van 2019 dit plan met concrete
voorstellen te presenteren .

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

6.3
JW
Open
bare
orde
en
veiligh
eid

14-03- Overig
2019

oorsp reden afwijking planning
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13-062019

Gemeent 6.2
JB
eraad
Geme
Haarlem entelij
k
bestu
ur

08-11- Overig
2018

04-072019
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

6.2
JW
Geme
entelij
k
bestu
ur

26-04- Overig
2018

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
28-06- bewaking voortgang wordt
2018 voortgezet

Wethouder Botter zegt toe dat in Toezeg Gemeent 6.2
JB
februari 2019 een integrale nota gingen eraad
Geme
personeelsbeleid volgt.
Haarlem entelij
k
bestu
ur

08-11- Overig
2018

03-102019

03-102019

7.1
MSN 14-02- Overig
Lokal
2019
e
belast
ingen
en
heffin
gen

03-102019

03-10- Ter
2019 kennisna
me

2018 Toezegging actualisatie N.a.v. de herhaalde, dringende Toezeg Commis
2205 jaarplanning en actielijst verzoeken van diverse fracties gingen sie
63
commissie Bestuur
over opschoning van oude
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.

2018 Toezegging wethouder
8080 Botter
over
nota
83
personeelsbeleid

2019 Toezegging
Tijdens de behandeling van de Toezeg Commis
1322 informatienota mate
kadernota 2020 Cocensus zegt gingen sie
30
kostendekkendheid van wethouder Snoek toe de
bestuur
aanmaningskosten
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.

34
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging
input
6885 commissie
vragen
80
commissie governance
structuur

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

6.2
JW
Geme
entelij
k
bestu
ur

35

standvanzaken

12-10- In route De MRA heeft een
2018
evaluatie
in
voorbereiding van de
governance en de
resultaten van de
eerste twee jaar.
Onderdeel daarvan is
het ophalen van
ervaringen van raden
en
staten.
Aan
colleges, raden en
staten wordt daarna de
uitkomst van de
evaluatie en eventuele
voorstellen
voor
aanpassing van de
governance
voorgelegd;
waarschijnlijk
in
september/oktober
2019.
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

2017 Motie 12.2
5659 investeren
21
controleren

omschrijving

Intern
op

soort

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

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g
Gemeent 6.2
MSN 23-11- Commi zie motie 12.1 Uit de 24-05- wordt betrokken bij
eraad
Geme
2017 ssie/raa informatienota
2018 afdoening motie 12.2
Haarlem entelij
d
verbterplan
fysiek
k
domein: -300 Sturing
bestu
en beheersing Middels
ur
het aannemen van de
motie Intern investeren
op
controleren
(2017/565921) heeft de
raad opgeroepen de rol
(en capaciteit) van
control te borgen bij
goed
projectmanagement.
Binnen bovenstaande
verbeteropdrachten
heeft concerncontrol
een actieve rol waarin
zij o.a. stuurt op een
verbeterslag op de
projectportefeuille. Een
transparantere
projectportefeuille
betekent dat er betere
sturing plaats kan
vinden
op
de
betreffende projecten.
Het realiseren van
bovenstaande
opdrachten zou de rol
van
control
in
projectmanagement
moeten versterkten.
Vooralsnog wordt er
vanuit gegaan dat een
uitbreiding van de

36

standvanzaken
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2018 Motie
3.52
;Verzoekt het college: Ervoor te Moties
7890 Betrokkenheid, het moet zorgen dat de begroting 202007
van twee kanten komen 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 .

2018 Voortgang
8393 Diversiteit/inclusiviteit
25

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

standvanzaken

Gemeent 6.2
MSN 08-11- Overig
eraad
Geme
2018
Haarlem entelij
k
bestu
ur

In de opinienota
Verwerking
raadsconferentie 'de
begroting ont(k)leed' (
2019/204237) wordt
beschreven hoe de
informatiewaarde en
leesbaarheid verbeterd
wordt
en
waar
overbodige teksten
geschrapt worden. De
uitwerking hiervan en
dus de afdoening van
de motie volgt bij de
Programmabegroting
2020-2024.

Nav ondertekening charter
Jaarage Commis
diversiteit is een intentieverklaring nda
sie
getekend om diversiteit en
bestuur
inclusie op de werkvloer te
bevorderen

7.1
JB
Lokal
e
belast
ingen
en
heffin
gen

20-12- Overig
2018
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oorsp reden afwijking planning
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huidig soort
e
behande
planni ling
ng
08-112019

16-05- Het Plan van Aanpak 12-12- Ter
2019 Diversiteit & Inclusie is 17 2019 kennisna
januari jl. in de commissie
me
bestuur behandeld, de
geplande datum 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.

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2017 RKC
onderzoek
3070 Jaarstukken 2016 21
Meer aandacht voor het
fysiek domein in het
jaarverslag

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

2018 Toezegging wethouder
8082 Roduner
over
41
toetsingskader
participatietrajecten

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

2019 Toezegging
0875 burgemeester Wienen
22
n.a.v. vraag Trots Hlm
het
onderwerp
ondermijning
te
bespreken
in
de
commissie

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

Rekenka
mercom
missie
Haarlem

7.2
MSN 28-06- Overig
Algem
2017
ene
dekki
ngsmi
ddele
n

6.2
FR
Geme
entelij
k
bestu
ur

08-11- Overig
2018

Toezeg Gemeent 6.3
JW
gingen eraad
Open
Haarlem bare
orde
en
veiligh
eid

31-01- Overig
2019

38

standvanzaken

oorsp reden afwijking planning
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annin
g
30-11- Aanbeveling a kan voor
2017 het
eerst
worden
afgedaan
met
de
programmabegroting
2019,
afdoening
aanbeveling b volgt in het
jaarverslag over 2019. Jaarverslag wordt 1e
kwartaal 2020 verwacht.

huidig soort
e
behande
planni ling
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2017 Toezegging
3309 beantwoording
80
rondvraag SP over
brandveiligheid
woningen Ymere in
Delftwijk-Zuid
na
renovatie

De heer Garretsen (SP) vraagt Toezeg Commis
onder verwijzing naar de grote gingen sie
twijfels van de Woonbond over de
bestuur
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.

6.3
FR
Open
bare
orde
en
veiligh
eid

standvanzaken

13-07- In route Op 17 juli 2027 is er
2017
door
twee
toezichthouders van de
afdeling Vergunningen,
Toezicht
en
Handhaving
een
inspectie ter plaatse
uitgevoerd (renovatie in
opdracht van Ymere:
vijf blokken hoogbouw
en aansluitend vijf
blokken
laagbouw
(onder dossiernaam
Delftlaan 425). Bij deze
inspectie
is
geconstateerd dat: - er
in het eerste bouwblok
nog
geen
brandmanchetten op de
schacht van de afvoer
van de toiletten waren
aangebracht.
Toegezegd werd dat dit
alsnog
zou
plaatsvinden. Dit blok
was echter nog niet
opgeleverd.; - in het
woonblok dat inmiddels
al was bewoond is, na
inspectie van een
aantal willekeurige
woningen, in één
woning geconstateerd
dat
de
brandmanchetten in de
c.v. ruimte niet waren

39

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
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Helaas is door een
misverstand bij het
overdragen van taken bij
het vertrek van een
medewerker het antwoord
op de door de heer
Garretsen gestelde vraag
uit 2017 zoegreaakt. Een
en ander is daarom nu
opnieuw nagevraagd bij
de
betreffende
toezichthouder.

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
Ter
kennisna
me

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 RKC
onderzoek
4105 Jaarstukken 2017 14
Daadkracht opvolging
aanbevelingen

;;-108 De raad geeft het college RKC
Gemeent 6.2
MSN 11-07- Overig
opdracht de opvolging van
aanbev eraad
Geme
2018
aanbevelingen daadkrachtiger op eling
Haarlem entelij
te pakken.
k
bestu
ur

40

standvanzaken
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2018 Motie
3.21
7888 Bomennummers bij
66
kapaanvragen

;verzoekt het college, bij
Moties
aanvragen en vergunningen voor
het kappen van bomen altijd het
unieke
nummer
van
de
betreffende nummer te publiceren

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

standvanzaken

Gemeent 6.1
MSN 08-11- Commi Naar aanleiding van de
eraad
Dienst
2018 ssie/raa motie van 13 november
Haarlem verlen
d
2018
ing
"boomnummers"(zie de
bijlage) berichten wij u
het volgende. In de
motie wordt concreet
gevraagd
om
vermelding van de
unieke boomnummers
bij de publicatie van
kapvergunningen. In
de eerste plaats moet
worden opgemerkt dat
alleen bomen in de
openbare ruimte (en bij
monumentale bomen
ook die in particuliere
tuinen) een uniek
nummer
hebben.
Bomen in particuliere
tuinen hebben dus
doorgaans
geen
boomnummer. Bij het
kappen
van
gemeentelijke bomen is
de aanvrager eigenlijk
altijd de gemeente zelf
(soms namens een
projectontwikkelaar) of
Spaarnelanden. Beide
partijen leveren bij hun
aanvraag
een
document "gegevens
houtopstand". In dit
document (eigenlijk een

41

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g

huidig soort
e
behande
planni ling
ng

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

2018 Initiatiefvoorstel
6173 ChristenUnie wijziging
11
reglement van orde
t.a.v. moties vreemd

omschrijving

soort

Initiatief Gemeent
eraad
voorstel Haarlem
len

2019 RKC
onderzoek
De raad geeft het college RKC
1947 Indicatoren Begroting - opdracht om: In de eerste aanbev
72
Verbeterslag
financiële voortgangsrapportage eling
van 2019 een voorstel op te
nemen waarmee minimaal de
helft
van de ontbrekende
indicatoren wordt toegevoegd , de
genoemde onvolkomenheden ten
aanzien van indicatoren in de
begroting 2019 weg te nemen en
om in de begroting 2020 de
verdere
verbeterslag
te
realiseren.

2019 Toezegging
0874 burgemeester Wienen
91
nav de ingetrokken
motie over Diversiteit bij
de politie in zijn
gesprekken met de
politie
voor
dit
onderwerp
extra
aandacht te vragen

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

Rekenka
mercom
missie
Haarlem

;;-567 Motie Diversiteit bij de Toezeg Gemeent
politie
een
groot
goed
gingen eraad
<https://gemeentebestuur.haarlem
Haarlem
.nl/bestuurlijke-stukken/moties/181-Motie-SP-OPH-GLH-APDiversiteit-bij-de-politie-een-grootgoed.pdf>
Burgemeester
Wienen zegt toe op dit onderwerp
de nadruk te leggen in zijn
gesprekken met de politie.

6.2
NVT
Geme H
entelij
k
bestu
ur

21-09- Overig
2018

6.2
MSN 31-01- Overig
Geme
2019
entelij
k
bestu
ur

6.3
JW
Open
bare
orde
en
veiligh
eid

42
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2019 Toezegging
1352 overgenomen
67
aanbevelingen
Nationale Ombudsman

Tijdens de behandeling van de Toezeg Commis
nota 'Onderzoek aansluiting
gingen sie
Gemeentelijke Ombudsman zegt
bestuur
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.

6.2
JW
Geme
entelij
k
bestu
ur

43

14-02- Overig
2019

standvanzaken
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2018 Toezegging wethouder
8078 Sikkema over ja-ja
14
sticker

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

2019 Motie 14.2 Testen doen Roept het college op -360· Om Moties
2624 we
met
met spoed de huidige werkwijze
85
geanonimiseerde
aan te passen door de
gegevens
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.

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

6.2
RB
Geme
entelij
k
bestu
ur

08-11- Overig
2018

Gemeent 6.2
JB
eraad
Geme
Haarlem entelij
k
bestu
ur

28-03- Overig
2019
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Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

2018 Motie 3.37 Belofte
7889 maakt schuld
62

;Geeft het college de opdracht om Moties
-360· Te 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;

2018 Toezegging
8769 terugkoppeling
21
overgenomen
adviespunten
Bestuur

Burgemeester Wienen zegt toe Toezeg Commis
de commissie schriftelijk te gingen sie
informeren over welke adviezen
bestuur
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

cie

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

Gemeent 6.2
JB
eraad
Geme
Haarlem entelij
k
bestu
ur
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oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g

huidig soort
e
behande
planni ling
ng

08-11- Overig
2018
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13-12- Commi
2018 ssie/raa
d
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me

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 RKC
onderzoek
;;-108 De raad geeft het college RKC
Gemeent 6.2
MSN 11-07- Overig
4104 Jaarstukken 2017 - BBV opdracht de verplichte 'BBV aanbev eraad
Geme
2018
78
indicatoren herkenbaar indicatoren' herkenbaar te maken eling
Haarlem entelij
in
de
k
programmaverantwoordingen
bestu
ur

46

standvanzaken
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zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2019 Motie 23.1 100 jaar
0876 vrouwenkiesrecht vieren
16
is
democratisch
waardevol

Verzoekt het College van B&W Moties
om -360· 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; · 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

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

Gemeent 6.2
JW
eraad
Geme
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k
bestu
ur
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bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging
8077 burgemeester Wienen
06
over havengelden

Burgemeester Wienen zegt toe Toezeg Gemeent
terug te komen op de baten en gingen eraad
lasten Havengelden en daarbij
Haarlem
behorende tarieven

7.1
JW
Lokal
e
belast
ingen
en
heffin
gen

08-11- Overig
2018

2019 Evaluatie ontruiming
1321 Waarderpolder
95

Op verzoek van de commissie Jaarage Commis
(AP, vergadering 17 januari 2019) nda
sie
en toegezegd door burgemeester
bestuur
Wienen

6.3
JW
Open
bare
orde
en
veiligh
eid

14-02- Overig
2019

2018 Motie 2.75 Open de
4230 digitale snelweg
27

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

2019 Toezegging benodigde
2211 formatie en middelen
38
voor
informatiebeveiliging

Tijdens de behandeling van het Toezeg Commis
RKC rapport Informatiebeveiliging gingen sie
zegt wethouder Botter toe voor de
bestuur
Kadernota inzichtelijk te maken
wat er nodig is aan (financiele)
middelen en formatie om als
organisatie ' in control' te zijn op
het
gebied
van
informatiebeveiliging.

Gemeent 6.1
JW
eraad
Dienst
Haarlem verlen
ing

6.2
JB
Geme
entelij
k
bestu
ur

oorsp reden afwijking planning
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d

14-03- Overig
2019
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standvanzaken

Ter
adviserin
g

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

2019 **.01 Motie Doe recht
Draagt het college op om: - de Moties
1759 aan de rechten van de financiële onderbouwing en dus
91
gemeentereaad
de 'business case' van Stichting
Panopticon voor de Koepel naar
de gemeenteraad te sturen.

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

Gemeent 6.2
FR
eraad
Geme
Haarlem entelij
k
bestu
ur

standvanzaken

28-02- Commi
Technisch is het
2019 ssie/raa antwoord
reeds
d
gegeven op vragen van
de PvdA. De business
case is gedeeld met het
college en is conform
de aangenomen motie
(onder geheimhouding)
tezamen met het
voorgenomen
collegebesluit
(2019/105283)
ter
beschikking gesteld
aan de commissie. Om
de business case te
kunnen beoordelen en
verifiëren, heeft een
aantal interne en
externe
financieel
specialisten - na
ondertekening van een
geheimhoudingsdocum
ent
(vanwege
bedrijfsgevoelige
informatie en de
economische belangen
van derden) - ook de
onderliggende
contractuele stukken
(tijdelijk) ter inzage
gekregen, teneinde het
college en de raad te
kunnen adviseren. Die
beoordelingen zijn met
de business case ter
beschikking gesteld
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bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging wethouder
8077 Snoek over beleggen
64
sessie
mbt
bedrijfsvoering
Spaarnelanden

Toezegging wethouder Snoek Toezeg Gemeent
over beleggen sessie over
gingen eraad
bedrijfsvoering Spaarnelanden
Haarlem
den 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

2018 Toezegging wethouder Motie 43 wordt ingetrokken na Toezeg Gemeent
8052 Botter over bespreking toezegging wethouder Botter over gingen eraad
66
van het onderwerp
bespreking
onderwerp
in
Haarlem
Dienstbare gemeente commissie obv nog aan te leveren
op basis van nog aan te notitie ( de behoorlijkheidswijzer
leveren notitie.
van de Nationale Ombudsman is
al staand beleid) Toezegging
Kadernota juli jl, november
geregistreerd door Griffie

6.2
MSN 08-11- Overig
Geme
2018
entelij
k
bestu
ur

6.1
JB
Dienst
verlen
ing

12-07- Overig
2018
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bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2019 Toezegging
1762 burgemeester Wienen
04
te zoeken naar een
'locatie'
voor
de
plaquette voor de
gevallen soldaat Van
der Linden

De vragen van Jouw Hlm over de Toezeg Gemeent
plaquette voor de gevallen
gingen eraad
soldaat Van der Linden voorheen
Haarlem
in het voormalig V&D gebouw aan
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/
dmf20190219_62603237/gezochtplek-voor-haarlemse-v-dplaquette-gevallen-soldaat-vander-linden>

6.2
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Geme
entelij
k
bestu
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bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging
proces
2788 (concept)
adviezen
36
commissie

Burgemeester Wienen zegt toe, Toezeg Commis
op verzoek van SP, na te gaan gingen sie
hoe het proces verloopt mbt
bestuur
adviezen van de commissie. Klopt
het dat een concept advies van
de commissie ook voor een
reactie naar de afdeling gaat en
daarna pas een formeel advies
van de commissie volgt en
vervolgens de afdeling een
reactie geeft op het formele
advies?

6.2
JW
Geme
entelij
k
bestu
ur

52

standvanzaken

31-05- Commi Volgens de huidige
2018 ssie/raa werkwijze stelt de
d
secretaris het conceptadvies op. Dit conceptadvies wordt aan de
voorzitter en het derde
lid van de commissie
toegezonden
ter
vaststelling. Nadat het
advies is vastgesteld,
wordt de behandelend
ambtenaar van de
vakafdeling in de
gelegenheid gesteld
om te reageren op het
advies
van
de
commissie. Indien de
behandelend
ambtenaar instemt met
het advies wordt
hiervan mededeling
gedaan
aan
het
bestuursorgaan. Indien
de
behandelend
ambtenaar niet instemt
met het advies van de
commissie en er
aanleiding is om een
afwijkend advies uit te
brengen aan het
bestuursorgaan, wordt
het advies van de
commissie samen met
het afwijkende advies
van de behandelend
ambtenaar aan het
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bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2019 Toezegging
1321 aanwezigheid
69
ambtenaren
bij
bijeenkomsten
ihkv
Nieuwe Democratie

Tijdens de rondvraag is door Toezeg Commis
Trots (de heer Van den Raadt) gingen sie
gevraagd
of
tijdens
de
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
Geme
entelij
k
bestu
ur

standvanzaken

14-02- Commi Het antwoord op deze
2019 ssie/raa vraag is: Ambtenaren
d
aanwezig bij de maand
van de democratie
waren dat deels uit
betrokkenheid en deels
vanuit hun functie. In
het laatste geval
kunnen zij in overleg
met
hun
leidinggevende uren
die buiten reguliere
werktijd zijn gewerkt
compenseren voor tijd.
Het
werk
van
ambtenaren verandert,
zeker
bij
dit
programma. Er is een
grote
mate
van
betrokkenheid
en
enthousiasme voor dit
programma.Vandaar
dat ambtenaren ook
vrijwillig
buiten
kantoortijd actief zijn.

53
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bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging nagaan
2788 werkwijze ongegronde
51
bezwaren

Burgemeester Wienen zegt toe, Toezeg Commis
op verzoek van D66 en AP, na te gingen sie
gaan of het klopt er voor nog 2
bestuur
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
Geme
entelij
k
bestu
ur

54

standvanzaken

31-05- Commi In het Jaarverslag (blz.
2018 ssie/raa 8) wordt ten aanzien
d
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
ingediend als gevolg
van
onduidelijk
geformuleerde
besluiten. Dit leidde tot
meer bezwaren. De

oorsp reden afwijking planning
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zaak onderwerp
num
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omschrijving

soort

2018 Motie 2.36 Global goals Roept het college op: Zo gauw Moties
4229 door specifieke planning mogelijk met concrete (actie)
37
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 )

2019 Toezegging plan van
2211 aanpak
44
informatiebeveiliging

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

standvanzaken

Gemeent 6.2
JW
eraad
Geme
Haarlem entelij
k
bestu
ur

Zoals in de Begroting
2019 aangekondigd
komt het college bij
kadernota 2019 met
een nadere uitwerking
en concretisering van
de
pargraaf
Duurzaamheid aan de
hand van de Global
Goals.

Tijdens de behandeling van het Toezeg Commis
RKC
rapport
inzake
gingen sie
informatiebeveiliging
zegt
bestuur
wethouder Botter toe aan de
commissie een plan van aanpak
voor te leggen waarin:·{\*·-150
wordt vastgelegd hoe en wanneer
de aanbevelingen van de RKC
worden opgevolgd;·op welke wijze
halfjaarlijks (de implementatie
van)
het
informatiebeveiligingsbeleid wordt
geevalueerd en hoe de raad
hierover wordt geïnformeerd;·op
welke wijze vorm en inhoud wordt
gegeven aan een risicoregister.

6.2
JB
Geme
entelij
k
bestu
ur

12-07- Overig
2018

14-03- Overig
2019

55

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g

huidig soort
e
behande
planni ling
ng

Ter
bespreki
ng

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soort

bestuur progr pfh
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sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2019 Toezegging wethouder
2046 Snoek schriftelijk terug
28
te komen op of en hoe
de raad te informeren
over
uitkomsten
procedure
tegen
Consensus

Bij de bij de bespreking van de Toezeg Gemeent
Kadernota GR Cosensus heeft gingen eraad
wethouder Snoek toegezegd dat
Haarlem
hij schriftelijk terugkomt op de
vraag van de SP of en hoe wij de
raad informeren over de
uitkomsten van de procedure die
gevoerd wordt tegen Cosensus.

2018 RKC
onderzoek
4104 Jaarstukken 2017 63
Opties
manoeuvreerruimte

;;-108 De raad geeft het college RKC
Gemeent 6.2
MSN 11-07- Overig
opdracht in kaart te brengen wat aanbev eraad
Geme
2018
de opties zijn voor het creëren eling
Haarlem entelij
van meer structurele financiële
k
manoeuvreerruimte.
bestu
ur

standvanzaken
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bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging
2787 verbeteringen
70
onderzoeken termijn
afhandeling

Burgemeester Wienen zegt toe, Toezeg Commis
op verzoek van SP en Trots, te gingen sie
onderzoeken of er verbeteringen
bestuur
zijn te door te voeren waardoor de
voorkeurstermijn de standaard is
en
minder
vaak
de
verlengingstermijn moet worden
ingezet.

6.2
JW
Geme
entelij
k
bestu
ur

57

standvanzaken

31-05- Commi Recent is de procedure
2018 ssie/raa met betrekking tot de
d
behandeling
van
bezwaarschriften
onderwerp geweest van
een LEAN-traject. In
verband hiermee zijn
procedurele
verbeteringen
doorgevoerd,
die
kunnen leiden tot een
verkorting van de
behandelingsduur van
bezwaarschriften. De
resultaten van dit
traject zullen de
komende tijd zichtbaar
worden. Overigens
merk ik op dat het in de
bestaande praktijk ook
al mogelijk is om
bezwaren binnen de
wettelijke termijn van
12 weken af te doen.
Zoals blijkt uit het
Jaarverslag van de
commissie varieert de
gemiddelde
behandelingsduur van
bezwaren van 10,4 tot
22,5 weken (blz. 9) en
zijn binnen de termijn
van 12 weken 160 van
de 613 bezwaren (26
%) en binnen de
maximale termijn van

oorsp reden afwijking planning
ronkel
ijkePl
annin
g

huidig soort
e
behande
planni ling
ng
Ter
kennisna
me

Actielijst Commissie Bestuur vergadering d.d. 11 april 2019
zaak onderwerp
num
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soort

bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2018 Toezegging vergelijken Burgemeester Wienen zegt toe Toezeg Commis
2788 gegrond verklaarde
dat hij de percentages van gingen sie
92
bezwaren
aantallen gegrond verklaarde
bestuur
bezwaren gaat vergelijken met
andere soortgelijke gemeenten

6.2
JW
Geme
entelij
k
bestu
ur

58

standvanzaken

04-06- Commi Er is besloten door de
2018 ssie/raa burgemeester
een
d
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.
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bestuur progr pfh
ontsta status
sorgaan amm code ansda zaak
a
tum

2019 Toezegging informatie
1317 over frequentie inzet
59
digipanel

Op verzoek van de VVD Toezeg Commis
(mevrouw Sterenberg) wordt de gingen sie
commissie geïnformeerd over de
bestuur
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.

6.2
JB
Geme
entelij
k
bestu
ur

14-02- Overig
2019

59

standvanzaken
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2018 Toezegging
2788 onderzoekdubbelrol
05
secretaris

Burgemeester Wienen zegt toe Toezeg Commis
de commissie te informeren over: gingen sie
1. de knelpunten die ontstaan met
bestuur
betrekking tot de rol van de
secretaris die ook lid van de
commissie bezwaar is en 2. de
wijze waarop e.e.a. daardoor
anders georganiseerd kan
worden.

6.2
JW
Geme
entelij
k
bestu
ur

60

standvanzaken

31-05- Commi Eind dit jaar wordt een
2018 ssie/raa evaluatiemoment met
d
de Adviescommissie
voor bezwaarschriften
gehouden. Hierbij ga ik
in gesprek met de
leden
van
de
commissie
voor
bezwaarschriften om
informatie
uit
te
wisselen over de gang
van zaken en eventuele
gewenste
veranderingen. Daarbij
zal ook de positie van
de secretaris die nu
ook lid is van de
Adviescommissie
besproken worden. Een
gescheiden rol van de
secretaris met die van
lid
van
de
Adviescommissie heeft
hierbij mijn voorkeur.
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2018 RKC
onderzoek
4104 Jaarstukken 2017 14
Onderscheid
incidenteel/structureel

;;-108 De raad draagt h et college RKC
Gemeent 6.2
MSN 11-07- Overig
het inzicht in de financiële aanbev eraad
Geme
2018
gezondheid te vergroten door in eling
Haarlem entelij
de P&C documenten onderscheid
k
te maken tussen incidentele en
bestu
structurele baten, lasten en
ur
risico's en deze ook zodanig te
presenteren.
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