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59

Toezegging hoe om 

te gaan met de zaken 

rondom integriteit bij 

Wob verzoek tuin van 

Jonker

 Toezegging uit cie Ontwikkeling 14 jan 2016: 

Mevrouw Van der Smagt  (VVD) is het ermee 

eens dat de integriteit niet aan de rechter ter 

beoordeling wordt voorgelegd. Aan de rechter 

is het uitsluitend een uitspraak te doen in de 

vraag of het een WOB-verzoek is of niet. 

Integriteitszaken horen gewoon thuis bij het 

meldpunt. Wethouder Van Spijk  zegt toe dit 

punt mee te zullen nemen naar het college 

met de vraag hoe dit kan worden afgehandeld. 

Hij zal hierop schriftelijk terugkomen en stelt 

voor dit verder in de commissie Bestuur te 

bespreken.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

BS 14-01-

2016

18-02-

2016

Brief van presidium d.d. 14 

maart 2016. Griffie zal overzicht 

met openstaande moties 

publiceren in de Raadsaam. 

Daarmee afgehandeld.

18-02-

2016

2015

3947

61

Toezegging overzicht 

aantal inbraken in 

Schalkwijk per 

kwartaal

 De heer Van den Raadt (Trots) wil graag een 

periodiek overzicht van het aantal inbraken in 

Schalkwijk.  Burgemeester Schneiders denkt 

dat het mogelijk moet zijn om het 

driemaandelijks overzicht van inbraken met de 

commissie te delen. 18/1/2016 De heer Van 

den Raadt vraagt om de inbraakcijfers van 

heel Haarlem en bij voorkeur iedere maand 

i.p.v. driemaandelijks.   

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare orde 

en veiligheid

BS 24-09-

2015

31-12-

2015

antwoord op aanvullende vraag 

d.d. januari

24-03-

2016
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Motie 81 NLMP Geen 

gelul, Inge Crul fair 

play bokaal

 Via het presidium wordt de griffie opgedragen -

142· Een fairplay klassement bij te houden 

tijdens de raadsvergadering · De in de bijlage 

gestipuleerde regels hierbij als reglement te 

hanteren · Maandelijks in de Raadsaam de top 

3 in het klassement te rapporteren  Jaarlijks bij 

de begroting de Inge Crul geen Gelul fair play 

bokaal uit te reiken aan het beste raadslid in 

dit kader  Ingediend door gelegenheidsfractie 

NLMP: combi VVD/SP/GLH Voorgestemd door 

1 lid van de VVD, PvdA, CDA, AP, OPH, CU, 

SP, GLH en 4 leden van D66

Moties Gemeenter

aad

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

25-06-

2015

07-04-

2016

Voorstel voor praktische 

uitvoering van deze motie is 

besproken in presidium van 15 

april 2016 en opgenomen in het 

verslag. Het presidium neemt 

de motie niet over en staat 

open voor spontane initiatieven 

die

klassementen willen 

aanbrengen in de uitvoering 

van het raadswerk. Daarmee 

afgehandeld.

15-04-

2016

2015

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.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

BS 26-03-

2015

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.

07-04-

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.   

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

26-03-

2015

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.

07-04-

2016
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Motie 53 The Mother 

of all Moties: One 

Ring tot Rule Them 

All: De grote Finale

 Draagt het college op:  Met een totaal 

overzicht te komen welke aangenomen moties, 

aangenomen amendementen en 

aanbevelingen uit het verleden nog steeds niet 

zijn uitgevoerd en de bijbehorende verklaring 

waarom. Raadsleden kunnen helpen bij de 

input.  

Moties Gemeenter

aad

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

06-11-

2014

08-01-

2015

Overzicht van moties in RJA en 

per commissie in jaarplanning 

of actielijst. Concept-brief in 

presidium van 4 maart jl. Brief 

presidium d.d. 14 maart 2016 

aan Trots. Griffie zal lijst met 

openstaande moties publiceren 

in de Raadsaam. Daarmee 

afgehandeld.

07-04-

2016

2014

4297

83

Motie 14 

Professionele lobby 

voor investeringen in 

de stad

 Verzoekt het college: In overleg met 

omliggende gemeenten een lobby agenda op 

te stellen met inhoud en strategie van de lobby 

voor de komende jaren richting zowel 

provincie, Rijk als waar mogelijk Europa en de 

raad hierover binnen een jaar te informeren,  

Moties Gemeenter

aad

7.2 Algemene 

dekkingsmiddelen

JVS 06-11-

2014

08-10-

2015

In het najaar 2015 hebben 

medewerkers deelgenomen 

aan een Lobbytraining. De 

resultaten daaruit worden 

verwerkt bij de afhandeliing van 

Motie 14. De Collegenota 

"Professionele lobby voor 

investeringen in de stad" wordt 

in februari 2016 ingediend.

21-04-

2016

2016

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.

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddelen

JVS 17-03-

2016

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 Gemeenter

aad

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

BS 17-12-

2015

12-05-

2016

12-05-

2016

3



Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 9 juni 2016

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

programma pfh 

cod

e

ontstaa

nsdatu

m

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

 

plannin

g

2016

0599

93

Overzicht afhandeling 

van nu nog 

openstaande precario 

dossiers

 Wethouder Van Spijk zegt dat er nog 

verschillende dossiers (over precario) open 

staan waar voor een deel ook zienswijzen zijn 

binnengekomen. Zodra alles is afgewikkeld 

krijgt de raad een overzicht.   

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

7.1 Lokale 

belastingen en 

heffingen

JVS 28-01-

2016

26-05-

2016

26-05-

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.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

JVS 05-11-

2015

02-06-

2016

onderzoeksresultaat is nog niet 

ontvangen, veiligheidshalve 

gepland in juni.

02-06-

2016

2016

2322

58

Toezegging 

beantwoording 

rondvraag OPH over 

brandweerinspectie 

Boerhaavekliniek i.r.t. 

asbest

 De heer Smit (OPH)  vraagt naar aanleiding 

van een bericht in de krant over asbest in de 

Boerhaavekliniek hoe het zit met de 

brandweerinspectie van dit gebouw waar tot 

voor kort een intramurale zorgvoorziening was 

voor ouderen die daar kennelijk wel met 

datzelfde asbest mochten verblijven. 

Burgemeester Schneiders  acht het 

waarschijnlijk dat er iets met het asbest moest 

gebeuren vanwege de verbouwing voor de 

nieuwe bestemming met intensievere 

bewoning. Als er sprake is van verbouwingen 

en intensievere bewoning gaat de brandweer 

nog eens extra controleren. Hij zal schriftelijk 

antwoorden laten geven hoe het precies zit.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare orde 

en veiligheid

BS 12-05-

2016

02-07-

2016

02-06-

2016

2015

5242

33

Motie 34: De stofkam 

van van der Hoek

 College wordt opgedragen bij de jaarrekening 

en bestuursrapportages voortaan een lijst te 

presenteren met de structurele meevallers, en 

de wijze waarop deze ingezet gaan worden  

Moties Gemeenter

aad

7.2 Algemene 

dekkingsmiddelen

JVS 12-11-

2015

10-06-

2016

10-06-

2016
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Motie 41 BIS De 

effecten van de 

meicirculaire

 Besluit dat het college vanaf 2016 op de 

woensdag voorafgaand aan de behandeling 

van de Kadernota een gedetailleerd  overzicht 

aanreikt van de effecten van de Meicirculaire 

op in ieder geval: -het dan lopende 

exploitatiejaar; -de meerjarenbegroting; -de 

doorwerking op de reservepositie  

Moties Gemeenter

aad

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

JVS 25-06-

2015

16-06-

2016

16-06-

2016

2015

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.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

7.1 Lokale 

belastingen en 

heffingen

JVS 17-09-

2015

31-12-

2015

omvangrijke opdracht. Alle 

verordeningen moeten worden 

gescreend

30-06-

2016

2014

2625

23

Gebruik 

Rentewinsten voor 

aflossing schulden

 Wethouder Cassee zegt toe te betrekken bij 

de evaluatie van het coalitie akkoord in 2016 

het inzetten van rentewinsten voor aflossing 

schulden.  

Toezeggi

ngen

Gemeenter

aad

7.2 Algemene 

dekkingsmiddelen

JVS 26-06-

2014

28-04-

2016

afdoening wordt meegenomen 

in de kadernota 2016

30-06-

2016

2015

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.    

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

06. Burger, bestuur 

en veiligheid

JVS 26-03-

2015

27-08-

2015

Er komt een brief van de 

wethouder.

30-06-

2016
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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 Gemeenter

aad

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

JVS 25-06-

2015

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.

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 Gemeenter

aad

6.1 Dienstverlening BS 12-11-

2015

02-06-

2016

Oorspronkelijke planning is 02-

06-2016. Bezig met het 

opzetten van Whats app.

01-07-

2016
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Toezegging 

beantwoording 

vragen PvdA over 

verbod vrijmarkt GOG 

op Koningsdag

 De heer Fritz (PvdA)  merkt op dat op 

Koningsdag op de Gedempte Oude Gracht 

met posters stond aangegeven dat er geen 

vrijmarkt mocht worden gehouden, terwijl deze 

plek op de gemeentelijke website wel als 

vrijmarktplaats stond aangegeven. Hij vraagt 

wie heeft besloten tot het verbod, of daar 

overleg over is geweest met bewoners en 

ondernemers, hoe over het verbod is 

gecommuniceerd en wie verantwoordelijk was 

voor het slordig plakken en verwijderen van de 

posters. Burgemeester Schneiders  zegt die 

vragen schriftelijk te laten beantwoorden.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare orde 

en veiligheid

BS 12-05-

2016

02-07-

2016

02-07-

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.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare orde 

en veiligheid

BS 04-06-

2015

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,

29-07-

2016

2015

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.)    

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare orde 

en veiligheid

BS 04-06-

2015

30-09-

2015

De VRK heeft het voorstel nog 

niet vastgesteld. Zie stand van 

zaken hieronder.

01-08-

2016
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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.

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare orde 

en veiligheid

BS 27-08-

2015

30-08-

2016

30-08-

2016

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.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

7.2 Algemene 

dekkingsmiddelen

14-04-

2016

08-09-

2016

08-09-

2016

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.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

BS 07-04-

2016

27-10-

2016

27-10-

2016

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.

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.3 Openbare orde 

en veiligheid

BS 19-05-

2016

27-10-

2016

27-10-

2016
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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 Gemeenter

aad

7.2 Algemene 

dekkingsmiddelen

JVS 12-11-

2015

10-11-

2016

10-11-

2016

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 Gemeenter

aad

7.2 Algemene 

dekkingsmiddelen

JVS 12-11-

2015

11-11-

2016

11-11-

2016
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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.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

7.1 Lokale 

belastingen en 

heffingen

JVS 19-05-

2016

15-05-

2017

15-05-

2017

2014

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 Gemeenter

aad

6.3 Openbare orde 

en veiligheid

BS 06-11-

2014

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

2016

2249

09

Initiatiefvoorstel D66 

en PvdA Experiment 

loting

 Het voorstel is toegelicht door de indienende 

partijen D66 en PvdA en zal inhoudelijk 

worden besproken in de commissie Bestuur na 

ontvangst pré advies college

Initiatief 

voorstelle

n

Commissie 

Bestuur

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

BS 12-05-

2016
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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  

Toezeggi

ngen

Gemeenter

aad

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

BS 10-03-

2016

2015

1123

81

Notitie EU-

aanbestedingsregels 

i.r.t. zaken van 

algemeen 

zwaarwegend belang

 SP vraagt waar notitie blijft over zaken van 

algemeen zwaarwegend belang waarvoor de 

EU-aanbestedingsregels niet van kracht zijn 

(toegezegd bij kadernota).

Toezeggi

ngen

Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk 

bestuur

BS 19-02-

2015

Deze toezegging kan vervallen. 

Met dhr. Garretsen is er 

uitgebreid contact geweest. De 

toezegging valt eigenlijk toe aan 

het raadsjaaragendapunt over 

de nota Markt en Overheid, 

voorstel is dat dhr. Garretsen 

dan hierop terugkomt.
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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 Gemeenter

aad

6.3 Openbare orde 

en veiligheid

BS 12-11-

2015
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