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1475

16

Brief gemeente

Haarlem aan ABP over

onthouden van

beleggingen 

gerelateerd aan

fossiele brandstoffen

De heer Gün (GLH) vraagt of de

gemeente bereid is net als

Amsterdam het ABP te vragen

zich te onthouden van

beleggingen die te maken

hebben met fossiele

brandstoffen. Wethouder Van

Spijk is bereid een brief naar het

ABP te sturen.

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

7.2 Algemene

dekkingsmidd

elen

JVS 17-03-

2016

In route 14-04-

2016

Brief is in de maak. Voor 1 mei

afgehandeld

03-05-

2016

2016

0141

98

Motie 20.1

Noodopvang is er ook

voor gezinnen

College wordt verzocht met klem

bij het COA te pleiten voor de

opvang van gezinnen op de

locatie van de Boerhaave kliniek

Moties Gemeentera

ad

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 17-12-

2015

Commissi

e/raad

12-05-

2016

De eerste vluchtelingen zouden

medio april 2016 komen. Het

beste bewijs is het feit dat er

gezinnen zijn in de noodopvang;

vandaar dat in de eerste

planning 12 mei 2016 als datum

voor afdoening is opgenomen.

Ondertussen is de komst van de

vluchtelingen eerst door

opleveringsproblemen van de

locatie vertraagd, nu omdat de

instroom van vluchtelingen in

Nederland laag is.

12-05-

2016
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1297

90

Nieuwe procedure

berichtenverkeer

;; Wethouder 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.   

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

06. Burger,

bestuur en

veiligheid

JVS 26-03-

2015

Commissi

e/raad

27-08-

2015

Er komt een brief van de

wethouder.

30-06-

2016

2015

5240

73

Motie 28 BIS Appen

voor toegankelijke

gemeente

;; College wordt verzocht t e

starten met een Whatsapp loket

om met de gemeente te

communiceren, dit te promoten

via de stadskrant en de website

en het loket na uiterlijk twee jaar

te evalueren, 

Moties Gemeentera

ad

6.1 

Dienstverlenin

g

BS 12-11-

2015

Commissi

e/raad

02-06-

2016

Oorspronkelijke planning is 02-

06-2016. Bezig met het opzetten

van Whats app.

01-07-

2016

2015

4959

27

Spaarnelanden -

resultaat onderzoek

management en

integriteit

De heer Smit (OPH) vraagt of de

raad na het college geïnformeerd

wordt over de resultaten van het

integriteitsonderzoek bij

Spaarnelanden. Als wethouder

Van Spijk de resultaten heeft

ontvangen, zal hij op zijn beurt

de raad informeren. 

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

JVS 05-11-

2015

In route 02-06-

2016

onderzoeksresultaat is nog niet

ontvangen, veiligheidshalve

gepland in juni.

07-07-

2016
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2301

26

Notitie VRK en

zelfredzaamheid

;; De heer Smit (OPH) e.a.

vinden dat zelfredzaamheid niet

de basis kan vormen voor

crisisbeheersing. Burgemeester

Schneiders zal ook een notitie

laten maken over het programma

voor zelfredzaamheid. (Het gaat

er vooral om in te spelen op de

praktijk dat veel mensen bij

rampen heel goed zichzelf weten

te redden en dat veel

voorzieningen die de overheid

dan treft onbenut blijven.)   

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 04-06-

2015

Overig 30-09-

2015

De VRK heeft het voorstel nog

niet vastgesteld. Zie stand van

zaken hieronder.

01-08-

2017

2016

1919

68

Onderzoek naar

toegevoegde waarde

methode Duisenberg

door RKC en de heer

Van Driel

De heer Van Driel (CDA) geeft

als handreiking de methode

Duisenberg, waarin twee

rapporteurs - 1 van coalitie, 1

van oppositie - de begroting

intensief doornemen a.d.h.v.

door de raad vastgestelde

kaders. De heren Gün en Smit

nodigen de heer Van Driel uit

samen met de RKC te bezien

wat de meerwaarde van het

werken met rapporteurs zou

kunnen zijn voor de

gemeenteraad. 

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

7.2 Algemene

dekkingsmidd

elen

14-04-

2016

Overig 08-09-

2016

08-09-

2016

3



Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 6 oktober 2016

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

standvan

zaken

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2016

3258

44

Toezegging 

Samenstelling 

Digipanel

;; De heer Trompetter (AP)

vraagt hoe de mening van de

analoge burger gepeild wordt en

vraagt een geanonimiseerd

overzicht van de samenstelling

van het digipanel. De vragen

over het digipanel zal Wethouder

?Van Spijk technisch laten

afhandelen. 

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

6.1 

Dienstverlenin

g

JVS 07-07-

2016

Overig 13-09-

2016

13-09-

2016

2016

4367

12

Toezegging n.a.v.

rondvraag over

geluidsoverlast De

Lichtfabriek

Mw. Van der Smagt (VVD)

merkt op dat De Lichtfabriek ook

meedoet aan de pilot voor de

vergunningen tot 6.00 uur. De

heer Rijssenbeek (D66) vraagt

of hier het voor herhaalde

klachten gangbare

escalatiemodel wordt gehanteerd

en aan welke stap men nu dan

toe is. De heer Amand (Trots)

vraagt om handhavingscijfers op

schrift. Wethouder Van Spijk

zegt toe aanvullende informatie

te verstrekken over de pilot, het

escalatiemodel en de

handhavingscijfers.

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

JW 15-09-

2016

Overig 27-09-

2016

27-09-

2016
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1298

19

Fractievergoedingen -

terugstorten overschot

op rekening courant

;; In de loop van het jaar komt de

griffier met een voorstel voor het

idee van de rekening courant

voor het (tijdelijk) terugstorten

van overschotten van

fractiegelden dat in het

seniorenconvent en het

presidium besproken zal worden. 

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 26-03-

2015

Overig 16-10-

2015

Vanwege beperkte capaciteit op

griffie is vertraging opgetreden.

Wordt beantwoord voordat de

verantwoording van de

fractiegelden over 2014 in

procedure wordt gebracht.

06-10-

2016

2015

1298

44

Fractiegelden - restant

gelden 2013 inzetbaar

;; De griffier geeft schriftelijk

uitsluitsel over al dan niet de

mogelijkheid van het aanwijzen

van een andere bestemming van

het restant bedrag via een motie.  

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

26-03-

2015

Overig 13-05-

2015

Vanwege beperkte capaciteit op

griffie is vertraging opgetreden.

Wordt beantwoord voordat de

verantwoording van de

fractiegelden over 2014 in

procedure wordt gebracht.

06-10-

2016
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3826

87

Toezegging 

Mondelinge versus

schriftelijke afspraken

in precarioverordening

;; De heer Vreugdenhil (CU)

heeft in de precarioverordening

2008 de mogelijkheid van

mondelinge afspraken gezien en

stelt voor in alle verordeningen

standaard op te nemen dat

afspraken op schrift gesteld

dienen te worden. Wethouder

Van Spijk zal laten uitzoeken hoe

het zit met de mogelijkheden

voor mondelinge afspraken, want

hij is het ermee eens dat

schriftelijk vastleggen de

standaard zou moeten zijn, zeker

voor grote projecten. 

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

7.1 Lokale

belastingen 

en heffingen

JVS 17-09-

2015

Overig 31-12-

2015

omvangrijke opdracht. Alle

verordeningen moeten worden

gescreend

18-10-

2016

2016

3348

62

Motie 39 Wet Open

Overheid

Besluit dat: De raad steun

uitspreekt voor de wet Open

Overheid; De raad het college

opdraagt de steun voor de wet

Open Overheid bij de VNG over

te brengen middels een brief 

Moties Gemeentera

ad

6.1 

Dienstverlenin

g

JVS 30-06-

2016

Overig 27-10-

2016

27-10-

2016
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3243

72

Motie 15 Big data en

privacy een ongelukkig

huwelijk

Draagt het college op, -de

taakomschrijving van de

voorgestelde interne auditor voor

het behalen van Digitale

Overheid 2020 uit te breiden met

het bestrijden van privacy risico's

die het koppelen van big data

bestanden met zich

meebrengen; -zich in te zetten

op de groep digibeten die nu het

risico loopt buiten de

samenleving geplaatst te worden 

Moties Gemeentera

ad

6.1 

Dienstverlenin

g

JVS 30-06-

2016

Overig 27-10-

2016

27-10-

2016

2016

3506

33

Toezegging wethouder

Sikkema over voorstel

Haarlemse 

starterslening, 

duurzaamheidslening 

en monumentlening.

Toezegging wethouder

Sikkema/college voor de

begroting een voorstel aan de

raad ter besluitvorming voor te

leggen over de Haarlemse

starterslening, 

duurzaamheidslening en de

monumentenlening . In dit

voorstel zal ook een afweging

worden gemaakt over het

beschikbare bedrag per lening.

(nav motie 27 Geld zoeken voor

duurzaamheidslening en rente

(ingetrokken 

Toezegg

ingen

Gemeentera

ad

6.1 

Dienstverlenin

g

CYS 30-06-

2016

Overig 27-10-

2016

27-10-

2016
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planni

ng

2015

5243

02

Motie 42BIS Whatsapp 

buurtpreventie tegen

inbraak (motie 42 BIS)

;; College wordt verzocht : De

proef met de Whatsapp

preventiegroep van politie en

bewoners in de Boerhaavewijk te

steunen door vanuit het budget

voor buurtparticipatie een

bijdrage beschikbaar te stellen

voornamelijk voor de bebording

of aan de raad te laten weten uit

welk potje dit gefinancierd kan

worden; In samenwerking met

de politie en wijkraden de

oprichting van Whatsapp

preventiegroepen in andere

wijken te stimuleren door op de

gemeentelijke website een lijst

met groepen bij te houden,

aanmelden mogelijk te maken en

spelregels te publiceren, 

Moties Gemeentera

ad

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 12-11-

2015

Overig 27-10-

2016

27-10-

2016
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planni

ng

2016

1801

67

Toezegging notitie

over het Vangnet

De heer Garretsen (SP) e.a.

vragen om ook schriftelijk

informatie te blijven verstrekken

aan mensen zonder computer.

Burgemeester Schneiders zegt

terug te komen op de kwestie

van het vangnet, omdat hij de

zorg deelt over mensen die echt

afhankelijk zijn van de overheid

en het aanleveren van

informatie. 

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 07-04-

2016

Overig 27-10-

2016

27-10-

2016
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planni

ng

2015

2560

08

Motie 9 Burgertop in

Haarlem

Nu de burgertop in Amsterdam

een ronde langs de stadsdelen

doet om de resultaten van de

burgertop te presenteren en hun

leerpunten over aanpak te delen,

deze ook in Haarlem uit te

nodigen om hier hun verhaal te

komen doen ter inspiratie 

Moties Gemeentera

ad

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

JVS 25-06-

2015

Overig 26-11-

2015

Op 19-11-2015 stond

voorbereiding gepland. Wegens

andere, politiek urgente zaken

was maar 1 raadslid aanwezig.

Er is toen afgesproken om op

basis van het aantal

aanmeldingen in de week tussen

19-11 en 26-11 te bepalen of de

raadsmarkt door zou gaan. In de

week kwamen slechts drie

aanmeldingen, waardoor is

besloten de raadsmarkt te

annuleren. Daarop is

afgesproken dat de motie in het

presidium wordt besproken en

indien uitvoering van de motie

nog gewenst is, dit op te nemen

in de planning voor 2016.

03-11-

2016
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planni

ng

2015

5240

61

Motie 24 Benchmark

prestaties van de

gemeente

;; College wordt opgedragen:

Vanaf de volgende

programmabegroting waar

mogelijk indicatoren te verrijken

met een benchmark en specifiek

stil te staan bij acties gericht op

die onderwerpen waar Haarlem

relatief het slechtst scoort in

vergelijking met andere

gemeenten / andere grote

steden; In overleg te gaan met

de VNG en het ministerie van

binnenlandse zaken om te

bezien of voor meer

onderwerpen benchmarks

kunnen worden ontwikkeld; 

Moties Gemeentera

ad

7.2 Algemene

dekkingsmidd

elen

JVS 12-11-

2015

Overig 10-11-

2016

10-11-

2016
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num

mer
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programma pfh 
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ontstaa

nsdatu

m
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zaken
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2015

5240

05

Motie 19

Strevenwaardig Inzicht

door Indicatoren

;; College wordt opgedragen:

zinloze (niet te beïnvloeden /

nietszeggende of niet te

controleren indicatoren uit de

P&C- cyclus te schrappen, meer

indicatoren en streefwaarden op

te nemen die daadwerkelijk iets

zeggen over de kennelijke

effectiviteit van beleid en het

concreet behalen van gestelde

doelen, e.e.a. waar mogelijk uit

te drukken in percentages van

het totaal, i.p.v. in absolute

aantallen, dit bij uitstek te laten

gelden voor de nu kennelijk -

gelet op de raadsvragen - te

weinig inzichtelijke

beleidsvelden: - bestrijding

eenzaamheid, duurzaamheid,

verkeer, parkeren, armoede - en

minimabeleid, schuldbemiddeling 

/ -dienstverlening, WMO-

voorzieningen, voorraad sociale

huurwoningen, beschermd

wonen,  daklozen 

Moties Gemeentera

ad

7.2 Algemene

dekkingsmidd

elen

JVS 12-11-

2015

Overig 11-11-

2016

10-11-

2016
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ontstaa

nsdatu

m

standvan

zaken
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2016

1360

09

Toezegging 

burgemeester 

Schneiders nav motie

VVD 

"Haarlemmerliede 

Spaarnwoude 

natuurlijk begrensd"

Toezegging burgemeester

Schneiders het gevraagde uit de

ingetrokken motie van de fractie

VVD "Haarlemmerliede

Spaarnwoude natuurlijk

begrensd" n.a.v

Interpellatiedebat in de raad van

10 maart 2016 over te nemen:

Draagt het College van B&W op

om Er alles aan te doen om

opnieuw een volwaardige

gesprekspartner te worden in het

fusieproces. Er alles aan te

doen om te waarborgen dat het

fusieproces ordentelijk verloopt

met een optimale uitkomst

waarbij alle belangen worden

afgewogen. Er alles aan te doen

om te waarborgen dat de groene

buffer groen blijft. Er alles aan te

doen om er voor te zorgen dat

Spaarndam West en Spaarndam

Oost worden verenigd onder de

vleugels van de Gemeente

Haarlem. Er alles aan te doen

om het fusieproces te laten

resulteren in een situatie waarbij

de bestuurlijke grenzen zijn

aangepast aan die van de

leefgemeenschappen zelf 

Toezegg

ingen

Gemeentera

ad

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

BS 10-03-

2016

Overig 24-11-

2016

24-11-

2016
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nsdatu
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zaken
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2016

4367

00

Terugkoppeling uit

Adviescommissie door

voorzitter dhr. Drijftholt

De heer Drijftholt zal commissie

Bestuur informeren over de

manier waarop de

adviescommissie BBS met het

besprokene zal omgaan. (Zie

verslag cie. Bestuur d.d. 15 sept.

2016)

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

6.1 

Dienstverlenin

g

JW 15-09-

2016

Overig 24-11-

2016

24-11-

2016
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num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 
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ontstaa

nsdatu
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zaken

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidig

e 

planni

ng

2016

3346

21

Motie 25 Service

gerichte gemeente

eenvoudige 

formulieren en

procedures

;;-108 Verzoekt het college:

Gemeentebreed op basis van

LEAN-principes in kaart te

brengen waar de dienstverlening

richting burgers en ondernemers

sneller, goedkoper en

eenvoudiger kan door: Mogelijk

maken van digitaal aanvragen

van regelingen; Systematische

vereenvoudiging van

aanvraagformulieren voor

bijvoorbeeld subsidies, leningen,

bijzondere bijstand en

maatschappelijke ondersteuning

door onder andere het

verminderen van opvragen van

gegevens die niet strikt

noodzakelijk zijn en het

verbeteren van de leesbaarheid

Verkorting van beslistermijnen

met waar mogelijk als

uitgangspunt verstrekking binnen

één dag; Vereenvoudiging van

regelingen zoals een

witgoedregeling voor mensen die

langdurig in de bijstand zitten in

plaats van de omslachtige

regeling duurzame

gebruiksgoederen in de

bijzondere bijstand; En de raad

binnen een jaar te informeren

van de resultaten van deze

analyse en voorstellen te doen

voor door te voeren

verbeteringen in de service aan

burgers en ondernemingen in de 

Moties Gemeentera

ad

6.1 

Dienstverlenin

g

JVS 30-06-

2016

Overig 24-11-

2016

24-11-

2016
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2016

4367

03

Balans klimaat en

M&R-installaties 

vergaderzalen 

Stadhuis

De heer Amand (Trots) hoopt

dat dit werk niet leidt tot extra

kosten boven op de begroting.

Wethouder Van Spijk laat de

balans opmaken na afronding

van de werkzaamheden en de

raad daarover informeren.

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

7.2 Algemene

dekkingsmidd

elen

JVS 15-09-

2016

Overig 24-11-

2016

24-11-

2016

2016

3349

46

Motie 48BIS geef

shelter aan verborgen

helden

;; Vraagt het college en besluit:

·Te onderzoeken hoe Haarlem

zich aan kan sluiten bij 'Shelter

City' : een programma dat

buitenlandse 

mensenrechtenverdedigers een

plek biedt waar zij tijdelijk op

adem kunnen komen;

·Onderzoek te doen naar de

benodigde kosten en vervolgens

met een concept begroting en

uitgewerkt voorstel terug te

komen bij de commissie

samenleving, voor het einde van

het jaar; 

Moties Gemeentera

ad

6.2 

Gemeentelijk 

bestuur

JB 30-06-

2016

Overig 24-11-

2016

24-11-

2016
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2015

3618

38

Evaluatie 

sluitingstijden horeca

Burgemeester Schneiders zegt

toe dat over een jaar een

terugkoppeling in de commissie

zal plaatsvinden, waarbij hij zal

rapporteren over knelpunten en

de toereikendheid van het aantal

tickets.

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 27-08-

2015

Overig 30-08-

2016

De brief wordt volgende week

besproken met de horeca en

politie en daarna wordt deze

verzonden naar de wijkraden

centrum. Ook wordt de BM hier

nog over bijgepraat. Ik heb de

datum op 1 dec gezet, maar ik

verwacht dat we binnen een

maand kunnen afronden.

01-12-

2016

2015

2301

14

Notitie VRK

verdeelsleutel 

overhead en

marktwerking

;; De heer Fritz is benieuwd of

het voornemen om commerciële

dienstverlening goedkoper te

maken betekent dat die daarmee

de facto gesubsidieerd wordt

door de publieke taken.

Burgemeester Schneiders zegt

desgevraagd toe op schrift uit te

laten leggen hoe de toedeling

van kosten bij de VRK geregeld

was en gaat worden. 

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 04-06-

2015

Overig 27-08-

2015

Er is nog geen plan van de GGD

waarin de tariefsverlagingen

staan onderbouwd, het wachten

is hierop. Zodra deze er is, wordt

de commissie bestuur

geïnformeerd,

01-02-

2017
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2016

2445

58

Organiseren 

miniconferentie 

subjectieve veiligheid

In het najaar 2016 wordt een

miniconferentie georganiseerd

met als doel om de kennis over

subjectieve veiligheid te

vergroten en om ideeën en

voorstellen te genereren om

concreet in Schalkwijk uit te

voeren gericht op het vergroten

van het veiligheidsgevoel.

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 19-05-

2016

In route 27-10-

2016

In verband met het aantreden

van de nieuwe burgemeester is

besloten deze conferentie te

verplaatsen naar het voorjaar

van 2017. Het nieuwe voorstel

wordt afgestemd met de

burgemeester.

03-04-

2017

2016

2446

45

Overzicht gederfde

legesinkomsten

De heer van den Raadt (Trots)

vraagt naar een overzicht van

het totaal gederfde bedrag aan

inkomsten uit leges en de

terugbetaling aan mensen die

ten onrechte leges betaald

hebben, als alle

bestemmingsplannen zijn

aangepast. Wethouder Van Spijk

zegt toe dat bij de Jaarrekening

2016 een overzicht wordt

gegeven van de gederfde leges. 

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

7.1 Lokale

belastingen 

en heffingen

JVS 19-05-

2016

Overig 15-05-

2017

15-05-

2017
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4332

25

Motie 55 Wie (t) zaait

zal oogsten:

gereguleerde wietteelt

voor een (financieel)

solide Haarlem

Verzoekt het college op relaxte

wijze de mogelijkheden te

onderzoeken om: 1a. Als pilot

een gemeentelijke wiettuin in te

richten; 1b. Op kleine schaal

ruimte in te richten in de

stadkweektuinen, waar

particulieren een perceel van

een vierkante meter kunnen

huren, voor het telen van

maximaal vijf Cannabis Indica

(Sensemilla) planten; 1c. De

revenuen van de beperkte winst

ten bate van de algemene

middelen te laten komen, en de

solvabiliteit in het bijzonder Of 2.

Aan te sluiten bij de initiatieven

in de Haarlemmermeer,

Eindhoven, Heerlen en

Amsterdam  

Moties Gemeentera

ad

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 06-11-

2014

Overig 11-12-

2014

Op dit moment is er geen

mogelijkheid tot het gedogen of

reguleren van teelt en aanvoer

van softdrugs. De planning is

afhankelijk van landelijke

regelgeving. Afgesproken is dat

het VNG rapport 'Het failliet van

het gedogen, op weg naar de

cannabiswet' besproken wordt

met de commissie Bestuur. De

minister heeft aangegeven dat

hij de wetgeving niet wenst aan

te passen.

01-03-

2018
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