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2014 Motie 29 Van de Wijk
Draagt het college op: Een Moties
2457 van de Raad, Samen proef te starten waarbij alle
19
Haarlem
wijkraden (bijvoorbeeld door
middel van hun voorzitters) en
mensen die hun krachten
binnen projecten en initiatieven
gebundeld hebben, anders dan
op wijkraadniveau, minimaal 1x
per
jaar
gezamenlijk
langskomen bij de commissie
samenleving om zo direct met
de volksvertegenwoordiging in
gesprek te gaan.

Gemeentera JVS 26-06ad
2014

21-04- In overleg tussen wethouder Van Spijk en 26-012016
commissievoorzitter is afgesproken om in 2017
het najaar 2016 een bijeenkomst te
organiseren. Overleg met raadsleden, griffie
en ambtenaren heeft plaatsgevonden op
5/9/16. Afgesproken om Meet & Greet met
de raad, wijkraden e.a. buurtinitiatieven te
organiseren in jan. 2017.

2015 Onderzoek
213a:
5499 Inzameling afval als
17
grondstof

De resultaten van het 213a Jaaragenda
onderzoek door het college
worden ter informatie naar de
commissie gestuurd.

Commissie
bestuur

JVS 17-122015

01-12- afstemming onderzoeksresultaten GOB
2016
Spaarnelanden

02-032017

Ter kennisname

2015 Onderzoek
213a:
5499 Fraudebestrijding bij
11
bijstandsuitkeringen

De resultaten van het 213a Jaaragenda
onderzoek door het college
worden ter informatie naar de
commissie gestuurd.

Commissie
bestuur

JVS 17-122015

01-12- Complexiteit onderzoek
2016

02-032017

Ter kennisname

2016 Evaluatie
pilot
5845 cameratoezicht
37

beslissing over al-dan-niet
voortzetten van proef met
cameratoezicht
in
het
uitgaansgebied;
betreft
uitvoering van afspraak uit
coalitieprogramma

Commissie
bestuur

JW

13-04- De evaluatie is gaande, onverhoopt is de 27-042017
bijdrage van de politie later door ons 2017
ontvangen, waardoor het traject iets uitloopt.

Jaaragenda

1

15-122016

Ter bespreking
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2016 Kermisverordening
5847
56

Herzien in verband met
moderniseren en wegwerken
onduidelijkheden

Jaaragenda

Commissie
bestuur

JW

15-122016

02-03- de noodzakelijke informatie is vertraagd. 02-052017
Verder is er gekeken of er moest worden 2017
gewacht op samennemen met de resultaten
van de evaluatie

Ter advisering

2016 Jaarlijkse ontmoeting
In overleg met de nwe Jaaragenda
5842 commissie en politie/OM burgemeester wordt een datum
91
besproken

Commissie
bestuur

JW

15-122016

13-04- Datum afgesproken a.d.h.v. vrije datum van 11-052017
raadsmarkt.
2017

Ter bespreking

2017 Juridische vormgeving
1453 ambtelijke
02
samenwerking
Zandvoort-Haarlem

De ambtelijke samenwerking Jaaragenda
Zandvoort-Haarlem
wordt
juridisch vormgegeven als
gemeenschappelijke regeling
(met
centrumgemeenteconstructie)
plus dienstverleningshandvest.
Hierover besluiten
beide
colleges op 18 april 2017 en zij
hebben hiervoor toestemming
nodig van beide raden (resp.
23/24 mei in Zandvoort en 1 juni
in Haarlem)

Commissie
bestuur

JVS 22-032017

18-052017

18-052017

Ter advisering

2016 Integriteitsjaarverslag
2683
22

Mw. Van der Smagt (VVD) is Toezeggingen
benieuwd hoe het Beleidsplan
Integriteit e.a. in de praktijk gaat
werken en vraagt nu alvast op
de jaaragenda van 2017 de
bespreking van het jaarverslag
te noteren.

Commissie
bestuur

JW

12-05- 16/6/2016: correctie planningsdatum van
2016
half mei 2016 naar 2017.

18-052017

Ter bespreking

2

02-062016

huidige soort
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g
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2016
5493
46
2017
1250
66

VP
Werkpas
jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016. College
besluit tot instemming

Jaaragenda

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

18-052017

18-052017

Ter kennisname

Toezegging
n.a.v.
inspreker
over
legalisering medicinale
thuiskweek cannabis

Burgemeester Wienen zegt toe Toezeggingen
binnen twee maanden met
notitie naar commissie te komen
waarin alles op een rijtje gezet
wordt en gekeken wordt wat een
goede regeling zou kunnen zijn.

Commissie
bestuur

JW

02-032017

18-052017

18-052017

Ter bespreking

Commissie
bestuur

JW

15-122016

13-04- Nog niet ontvangen.
2017

01-062017

Ter advisering

2016 VP Veiligheidsregio
Op
grond
van
de
Jaaragenda
5845 Kennemerland begroting gemeenschappelijke regeling
47
kan de gemeenteraad haar
zienswijze geven op het
ontwerpjaarverslag 2016 en de
ontwerpbegroting 2018 van de
Veiligheidsregio Kennemerland.
Het college bereidt het
raadsstuk
met
conceptzienswijze raad voor.

3
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2016 Toezegging Definitieve
Naar aanleiding van de in de Toezeggingen
2683 aanpassing APV januari commissie Bestuur van 2 juni
17
2017
2016 gevoerde discussie komt u
iterlijk 1 januari 2017 een
volgend
voorstel
voor
aanpassing van de APV naar de
raad waarin de knelpunten en
politieke wensen verwerkt zijn,
alsmede de uitwerkingen van de
tweede en derde aanbeveling.
Daarover wordt dan een
politieke discussie gevoerd.

Commissie
bestuur

JW

02-062016

05-01- wegens de omvang van de wijzigingen en 01-062017
de implicaties die sommige wijzigingen 2017
hebben in de uitvoeringspraktijk loopt de
planning van het voorstel achter.

Ter advisering

2016 Toezegging Aanpassing Uiterlijk oktober 2016 komt een Toezeggingen
2682 APV oktober 2016
voorstel voor een aangepaste
97
versie van de APV naar de
commissie waarin de in de
evaluatienota gemelde artikelen
zijn geschrapt.

Commissie
bestuur

JW

02-062016

27-10- wijziging van technische punten uit de APV 01-062016
is wegens capaciteitsproblemen niet
2017
volgens planning gereed. De wijziging wordt
nu gelijkgeschakeld met de inhoudelijke
herziening van de APV.

Ter advisering

2016 VP Veiligheidsregio
5845 Kennemerland
55
jaarrekening

Commissie
bestuur

JW

15-122016

13-04- Nog niet ontvangen.
2017

Ter advisering

Op
grond
van
de
Jaaragenda
gemeenschappelijke regeling
kan de gemeenteraad haar
zienswijze geven op de
jaarrekening
van
de
Veiligheidsregio Kennemerland.
Het college bereidt het
raadsstuk
met
conceptzienswijze raad voor.

4

01-062017
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2016 Motie 46 Meer zorg voor De raad verzoekt het college: Moties
5258 nazorg ex-gedetineerden De resultaten van het beleid en
48
de
resultaten
van
de
gemeentelijke nazorg voor exgedetineerden
voor
de
Kadernota te evalueren.

Gemeentera JW
ad

2016 Vaststelling jaarrekening Op grond van artikel 198 Jaaragenda
5492 en jaarverslag 2016
Gemeentewet stelt de raad de
23
jaarrekening vast in het jaar
volgend op het begrotingsjaar
vóór half juli. De jaarrekening en
het jaarverslag betreft volgens
artikel 198 GW alle baten en
lasten van de gemeente.

10-112016

08-062017

08-062017

Ter bespreking

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

08-062017

08-062017

Ter advisering

2016 Vaststelling reactie op Het college geeft jaarlijks een Jaaragenda
5492 verslag van bevindingen reactie op de bevindingen van
72
van de RKC bij de de RKC.
jaarstukken 2016

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

08-062017

08-062017

Ter kennisname

2016 Kadernota 2017
5485
87

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

08-062017

08-062017

Ter advisering

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

08-062017

08-062017

Ter kennisname

2016 Meicirculaire 2017
5485
49

Het college stelt de raad voor Jaaragenda
om de Kadernota vast te stellen.
De Kadernota is een eerste
aanzet naar de begroting 2018 2022.
Tijdstip afhankelijk van het Rijk. Jaaragenda
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Jaaragenda

Commissie
bestuur

JW

Met ingang van 1 januari 2016 Jaaragenda
is
de
financiële
beheersverordening (ex artikel
212 Gemeentewet) herzien. Eén
van de uitwerkingen van deze
verordening
is
de
Budgethoudersregeling (zie
artikel
18
Financiële
organisatie).
De
huidige
Budgethoudersregeling dateert
van
2007
(nota
CF/2007/185380, bij nota
2014/464950 aangevuld wat
betreft de bevoegdheid tweede
paraaf binnen GOB) en behoeft
actualisatie.

Commissie
bestuur

Commissie
bestuur

2014 Handhavingsstrategie
4499 Drank- en Horecawet
48

2016 Aanpassing
5493 budgethoudersregeling
16
Haarlem

2017 Toekomstvisie Haarlem
Het
college
wil
de
1903 2040 vrijgeven voor Toekomstvisie Haarlem 2040
90
inspraak
bespreken met de commissie
voordat het document wordt
vrijgegeven voor wettelijke
inspraaktraject.

Jaaragenda

19-03- De
handhavingsstrategie
is
in
29-062015
voorbereiding. gezien de samenloop met 2017
eerst het actieprogramma uitgaan in
Haarlem en daarna de wijziging van de
APV, mn op het hoofdstuk horeca heeft
geleid tot uitstel. De strategie wordt nu nog
met de externe partners besproken
alvorens in procedure te gaan.

Ter bespreking

JVS 15-122016

06-072017

06-072017

Ter bespreking

JW

06-072017

06-072017

Ter bespreking
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2017 Toekomstvisie Haarlem Vaststellen Toekomstvisie
Jaaragenda
1347
20
2016 Motie 19 'Veiligheid: ook De raad verzoekt het college Moties
5258 dat doen we samen'
van BenW: Voor de zomer van
30
2017 een voorstel aan de
gemeenteraad voor te leggen
over
de
wijze
waarop
Haarlemmers invloed kunnen
uitoefenen op de prioriteiten
voor de politie en handhaving in
hun wijk, naar het voorbeeld van
'de buurt bestuurt' in Rotterdam.

Commissie
bestuur

2017 Toezegging
notitie
1861 uitwerking Global Goals
03

De heer Garretsen (SP) e.a. Toezeggingen
vragen meer inzichtelijkheid in
de gemeentelijke mogelijkheden
van Global Goals, zodat er een
politieke discussie gevoerd kan
worden over keuzes en
prioriteiten.
Burgemeester
Wienen zegt toe voor de zomer
met een notitie te komen met de
punten waar de gemeente extra
aandacht aan moet schenken in
het
kader
van
deze
doelstellingen (duurzaamheid
en klimaatbeleid).

JW

15-032017

06-072017

06-072017

Ter advisering

Gemeentera JW
ad

10-112016

06-072017

06-072017

Ter advisering

Commissie
bestuur

13-042017

06-072017

06-072017

Ter kennisname

JW

7
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De raad verzoekt het college de Moties
tekst van artikel 1 Grondwet:
'Allen die zich in Nederland
bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie
wegens
godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan
ook, is niet toegestaan.' aan te
laten brengen in de genoemde
ruimtes (raadzaal en hal vd
Publieksdienst).

Gemeentera JW
ad

06-072017

2014 Discussienota
Wet
2523 Markt en Overheid
29

Wethouder Cassee levert begin Toezeggingen
oktober een denkpiste =
discussiestuk aan over de Wet
Markt en Overheid als opmaat
voor discussie in de commissie.

Commissie
bestuur

JVS

17-09- Planning verder uitgesteld, we zijn in 04-092015
afwachting van de evaluatie van de 2017
wetgeving door het Rijk, het is nog niet
precies te voorspellen wanneer deze plaats
vindt. zie ook het tussenbericht van 15
december 2014

2016 Bestuursrapportage
5486 2017
14

Het college stelt de raad voor Jaaragenda
om de Bestuursrapportage vast
te
stellen.
In
de
Bestuursrapportage
wordt
verantwoording afgelegd over
de
voortgang
van
de
beleidsrealisatie en financiën in
het lopende begrotingsjaar. De
rapportage geeft een vooruitblik
van de te verwachten realisatie
over het gehele jaar.

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

14-092017

2016 Motie 43
5257 Grondwet
92

omschrijving

Artikel

1

soort

8

10-112016

06-072017

14-092017

Ter kennisname

Ter advisering
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Na ontvangst van de
Jaaragenda
septembercirculaire van het Rijk
wordt de raad geinformeerd
over
de
financiele
consequenties.
2017 Toezegging
notitie
De heer Van Driel (CDA) is Toezeggingen
0841 Evaluaties mij. effecten benieuwd hoe het college het
23
van beleid
aspect beleidsevaluaties gaat
verankeren. De heer Fritz
(PvdA) stelt voor dat het
college over een half jaar met
notitie komt met een kader voor
dit soort evaluaties van mij.
effecten van beleid. Wethouder
Van Spijk zegt toe dat het
college over een half jaar een
dergelijke notitie zal aanleveren.

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

14-092017

14-092017

Ter kennisname

Commissie
bestuur

JVS 09-022017

14-092017

14-092017

Ter advisering

2016 Jaarverslagen
5493 deelnemingen
25

Informeren van de raad van Jaaragenda
financiële
resultaten
gemeentelijke deelnemingen en
het effect daarvan op dividend
en solvabiliteit

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

14-092017

14-092017

Ter kennisname

2015 Notitie over beslisboom Burgemeester Schneiders zegt Jaaragenda
1123 Gemeenschappelijke
een notitie toe aan de hand van
42
Regelingen
de beslisboom over de zin en
vorm
van
de
Gemeenschappelijke regelingen.

Commissie
bestuur

JW

28-05- Zie opm. Cie
2015

02-112017

Ter bespreking

2016 Septembercirculaire
5485 2017
65

van

9

19-022015
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2016 VP Werkpas begroting De aandeelhoudersvergadering Jaaragenda
5493 2018
stelt de begroting vast, Jeroen
71
van Spijk namens Haarlem, ter
informatie naar commissie
bestuur

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

30-112017

30-112017

Ter advisering

2016 Programmabegroting
5493 2018 - 2022
11

Het college stelt de raad voor Jaaragenda
om vóór 15 november de
begroting 2018 - 2022, incl. het
Investeringsplan.
2016 Normenkader financiële
De raad is bevoegd het Jaaragenda
5492 rechtmatigheid 2017
normenkader
financiële
84
rechtmatigheid vast te stellen op
grond
van
het
Besluit
accountantscontrole decentrale
overheden (Bado). Op basis van
dit normenkader worden de
jaarstukken 2016 getoetst.
Auditcommissie adviseert raad.

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

30-112017

30-112017

Ter advisering

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

30-112017

30-112017

Ter advisering

2016 Garantiebanen
5841
18

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

30-112017

30-112017

Ter kennisname

In het Sociaal Akkoord van april Jaaragenda
2013 hebben kabinet en
werkgevers afgesproken -tot
2026- 125.000 extra banen te
creëren voor mensen met een
arbeidsbeperking. Binnen het
Lokaal Sociaal Akkoord heeft de
gemeente
Haarlem
de
toezegging gedaan om vanaf
2015 vijf garantiebanen per jaar
te realiseren.
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2016 Bestuurlijke
Het college stelt jaarlijks de Jaaragenda
5485 planning&controlkalende P&C-kalender
voor
het
72
r 2018
komende jaar vast. Over de
bestuurlijke planning van
behandeling van de P&Cdocumenten
wordt
de
commissie geïnformeeerd.

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

30-112017

30-112017

Ter kennisname

2016 Aktieprogramma
Op grond van het beleidsplan Jaaragenda
5848 Vergunningen, Toezicht VTH wordt het aktieprogramma
05
en handhaving 2018
Vergunningen,Toezicht
en
handhaving 2018 vastgesteld

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

30-112017

30-112017

Ter kennisname

2016 Aktieprogramma
Op grond van het beleidsplan Jaaragenda
5848 Vergunningen, Toezicht VTH wordt het aktieprogramma
13
en handhaving 2018
Vergunningen,Toezicht
en
handhaving 2018 vastgesteld

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

30-112017

30-112017

Ter kennisname

2016 Financiële wijziging 2017 Betreft alleen de financiële Jaaragenda
5486
wijzigingen van de lopende
31
begroting. Deze moeten worden
vastgesteld door de raad.

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

30-112017

30-112017

Ter advisering

2016 Plan van aanpak 213a
De resultaten van het 213a Jaaragenda
5492 onderzoeken
onderzoek door het college
90
worden ter informatie naar de
commissie gestuurd.
2016 213a
onderzoek:
Evaluatie uitvoering verzakeling Jaaragenda
5493 Verzakelijking
subsidiesystematiek. Vanaf
02
subsidiesystematiek
2016
moeten
alle
subsidierelaties voldoen aan de
nieuwe systematiek

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

30-112017

30-112017

Ter kennisname

Commissie
bestuur

JVS 15-122016

30-112017

30-112017

Ter kennisname
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2016 213a
onderzoek:
Zijn de accomodaties nuttig en Jaaragenda
5492 gebruik accommodaties noodzakelijk voor de resultaten
94
voor het jongerenwerk
uitvoering van het prestatieplan
2016-2019
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m
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Commissie
bestuur

JVS 15-122016

12

huidige soort
plannin behandeling
g

12-01- Verkeerde planning aangegeven. De 213a 14-122017
onderzoeken worden een vierde kwartaal 2017
van een jaar opgeleverd.

Ter kennisname

