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t
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code nsdatu ronke
m
lijkePl
annin
g

2016 Motie
14.4
5382 Botsende belangen
75
op
de
kermis
Zaanenlaan

Verzoekt het college: - een visie te ontwerpen op Moti Gemeent 6.2
JW
de toekomst van de kermis op de Zaanenlaan- es
eraad
Gemeentelijk
daarin verschillende scenario's te ontwikkelen,
Haarlem bestuur
waarbij in ieder geval het verplaatsen van de
kermis, het inperken daarvan en het in stand
houden van de huidige situatie worden
meegenomen- de betrokken partijen zoals
hierboven genoemd in de ontwikkeling van de
scenario's te betrekken, zodat voldoende
draagvlak ontstaat bij de belanghebbenden- de
evaluaties van de afgelopen edities ook mee te
laten wegen- e en en ander uiterlijk in maart
2017 ter advisering voor te leggen aan de
gemeenteraad. N.a.v. behandeling in commissie
september 2017: Commissie wil dat college de
motie nader uitwerkt in een scenariostudie.

17-112016

2018 Programmabegroti Het college stelt de raad voor om vóór 15 Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 09-020940 ng 2019 - 2023
november de begroting 2019 - 2023, incl. het agen e bestuur dekkingsmidd
2018
48
Investeringsplan.
da
elen

1

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng

05-10- Nav bespreking in de commissie bestuur 11-10- Ter
2017 van 21-9 - 2017 wordt de motie nader 2018 bespreking
uitgewerkt in een scenariostudie. 01-102018: definitief bekend dat kermis op 11
oktober in de commissie komt.

01-112018

01-11- Ter
2018 advisering

Jaarplanning commissie Bestuur t.b.v. vergadering 17 januari 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soor bestuurs programma
t
orgaan

pfh
ontstaa oorsp reden afwijking planning
code nsdatu ronke
m
lijkePl
annin
g

2016 Motie
19 De raad verzoekt het college van BenW: Voor de Moti Gemeent 6.3 Openbare JW
5258 'Veiligheid: ook dat zomer van 2017 een voorstel aan de es
eraad
orde
en
30
doen we samen
gemeenteraad voor te leggen over de wijze
Haarlem veiligheid
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.

2018 Normenkader
0940 financiële
17
rechtmatigheid
2018

10-112016

De raad is bevoegd het normenkader financiële Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 09-02rechtmatigheid vast te stellen op grond van het agen e bestuur dekkingsmidd
2018
Besluit
accountantscontrole
decentrale da
elen
overheden (Bado). Op basis van dit normenkader
worden
de
jaarstukken
2016
getoetst.
Auditcommissie adviseert raad

2

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng

06-07- Planning aangepast vanwege de acties 01-12- Ter
2017 uit de brief. afdoening motie is in 2018 advisering
november in staf besproken.

06-122018

06-12- Ter
2018 advisering
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2016 Garantiebanen
5841
18

In het Sociaal Akkoord van april 2013 hebben Jaar Commissi 7.2 Algemene JB
kabinet en werkgevers afgesproken -tot 2026- agen e bestuur dekkingsmidd
125.000 extra banen te creëren voor mensen met da
elen
een arbeidsbeperking. Binnen het Lokaal Sociaal
Akkoord heeft de gemeente Haarlem de
toezegging gedaan om vanaf 2015 vijf
garantiebanen per jaar te realiseren.

3

pfh
ontstaa oorsp reden afwijking planning
code nsdatu ronke
m
lijkePl
annin
g

15-122016

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng

30-11- Vanwege
landelijke
politieke 13-12- Ter
2017 ontwikkelingen op het onderwerp is 2018 kennisname
richtinggevend
beleid
met
enkele
maanden uitgesteld. Daarnaast wordt het
onderwerp Garantiebanen geïntegreerd
opgenomen in de nota Diversiteit en
Inclusie. Deze nota wordt 13 december in
de
commissie
Algemeen
Bestuur
geagendeerd.
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2018 Toezegging
Tijdens de bespreking van het onderwerp Toez Commissi 7.2 Algemene JB
2206 Uitwerking charter Anoniem solliceteren zegt wethouder Botter, als eggi e bestuur dekkingsmidd
03
naar
inclusieve vervanger van wethouder Van Spijk , toe dat in ngen
elen
organisatie
én sept./oktober het Plan van Aanpak van de charter
wervingen naar inclusieve organisatie én nota over wervingselectiebeleid
en selectiebeleid naar commissie komt.

26-042018

11-10- reden is dat het PvA wordt opgesteld met 13-12- Ter
2018 inbreng vanuit de gehele organisatie. 2018 kennisname
Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten
georganiseerd waarin medewerkers en
leidinggevenden betrokken zijn en werken
aan gezamenlijke actiepunten om de
organisatie divers en inclusief te 'maken'.
Dit
zorgt
voor
een
beter,
en
organisatiebreed gedragen plan maar
kost wel iets meer tijd dan oospronkelijk
gepland was. In het actieplan zal ook
aandacht worden gegeven aan het
werven en selecteren van nieuwe
medewerkers.

2018 Toezegging
Burgemeester Wienen zegt dat het verbeteren Toez Commissi 6.2
JW
1269 verbeterde versie van de Referendumverordening snel moet eggi e bestuur Gemeentelijk
61
van
worden opgepakt onder verantwoordelijkheid van ngen
bestuur
Referendumverord het college, maar met advies van de
ening
referendumcommissie.

22-012018

21-06- Voorrang
is
gegeven
aan
de 13-12- Ter
2018 implementatie
van
de
Algemene 2018 advisering
Verordening
Gegevensbescherming
(AVG). Voorstel wordt uitgewerkt in
overleg met de Referendumcommissie.

4
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2018 Aktieprogramma
0977 VTH 2019
09

Vanuit de verplichte verordening VTH vloeit een Jaar Commissi 6.3 Openbare FR
nieuw beleidsprogramma voor 2019 voort
agen e bestuur orde
en
da
veiligheid

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng

09-022018

01-11- De eveluatie van het lopende plan is iets 15-12- Ter
2018 in tijd uitgelopen. Het Aktieprogramma 2018 kennisname
VTH 2019 wordt daadoor doorgeschoven
naar 15 december 2018

2018 Rapportage interim Het college geeft jaarlijks een reactie op de Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 10-010161 bevindingen
bevindingen van de PWC.
agen e bestuur dekkingsmidd
2018
08
controle 2018 van
da
elen
PWC

01-02- De
management
letter
over
de 20-12- Ter
2018 interimcontrole
verschijnt
pas
in 2018 kennisname
november 2018, nadat de interimcontrole
is uitgevoerd. Hiervoor is het niet mogelijk
om hierover te rapporteren.

5
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2016 RKC
onderzoek
4118 Jaarstukken 2015 37
Effectieve
beleidsuitvoering

De raad draagt het college op focus te leggen op
effectieve beleidsuitvoering door: a) meer
aandacht
voor
management
van
het
beleidsproces met SMART doelen/presetaties en
meer focus op doeltreffendheid b) onderzoek te
doen naar concrete oorzaken van vertraging in
realisaties van o.a. investeringen en conclusies te
gebruiken voor versterken van de uitvoering c) de
mogelijkheid van 213a onderzoek actiever te
benutten en zo nodig daarvoor meer budget te
alloceren.

RKC
aanb
eveli
ng

pfh
ontstaa oorsp reden afwijking planning
code nsdatu ronke
m
lijkePl
annin
g

Rekenka 7.2 Algemene MSN 14-07mercomm dekkingsmidd
2016
issie
elen
Haarlem

6

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng

22-06- In overleg met de RKC volgt nota voor het 31-12- Ter
2017 einde van het jaar.
2018 bespreking
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2016 213a
onderzoek:
Evaluatie
uitvoering
verzakelijking Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 15-125493 Verzakelijking
subsidiesystematiek. Vanaf 2016 moeten alle agen e bestuur dekkingsmidd
2016
02
subsidiesystematie subsidierelaties voldoen aan de nieuwe da
elen
k
systematiek.

30-11- Onderzoek later aangevangen dan 31-12- Ter
2017 gepland
ivm
onderzoekscapaciteit. 2018 kennisname
Oplevering eerste helft 2018. Oplevering
vertraagt ivm de extra inzet die nodig is
het onderzoek te kunnen relateren aan de
transformatie
van
het
sociaal
domein.Oplevering begin tweede helft
2018. Meer ambtelijke afstemming nodig,
oplevering voor einde 2018.

2018 Motie
8392 onderzoek
86
aansluiting
gezamenlijke
ombudsman

17-012019

9.3

Motie is erop gericht te onderzoeken of Jaar Commissi 6.2
JW
aansluiting bij de gezamenlijke ombudsman MRA agen e bestuur Gemeentelijk
toegevoegde waarde heeft boven de Nationale da
bestuur
ombudsman als klachteninstantie in de 2e lijn
voor alle klachten die bij de gemeente worden
ingediend. In 2016 is de motie ingediend en
tussentijds is de raad geinformeerd over de stand
van zaken. Onlangs heeft de Nationale
ombudsman een rapport naar de ombudsfunctie
in
het
sociaal
domein
afgerond.
De
beantwoording van deze motie is tot slot op het
verschijnen van deze rapportage aangehouden.
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20-122018

17-01- Ter
2019 bespreking
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2018 Toezegging
8031 toeristenbelasting
04
innen

Wethouder Snoek zegt toe de commissie te Toez Commissi 7.1
Lokale MSN 19-11informeren over de mogelijkheid van het eggi e bestuur belastingen
2018
rechtstreeks bij bedrijven zoals Airbnb innen van ngen
en heffingen
de toeristenbelasting.

2018 Nota
Integrale
Nieuw vast te stellen beleidsnota
0980 veiligheid
en veiligheidsbeleid voor de komende jaren
33
handhaving 2019 2022

soor bestuurs programma
t
orgaan

pfh
ontstaa oorsp reden afwijking planning
code nsdatu ronke
m
lijkePl
annin
g

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng

17-012019

17-01- Ter
2019 bespreking

over Jaar Commissi 6.3 Openbare JW
agen e bestuur orde
en
da
veiligheid

09-022018

06-09- voorbereiding
2018 ingepland.

2018 Actieprogramma
8514 VTH 2019
03

Vanuit de Verordening VTH vloeit de verplichting Jaar Commissi 6.3 Openbare JW
voor jaarlkijks een nieuw beleidsprogramma VTH agen e bestuur orde
en
vast te stellen
da
veiligheid

20-122018

17-012019

17-01- Ter
2019 kennisname

2018 Evaluatie
7983 Adviescommissie
94
voor
bezwaarschriften

Eind 2018 zal burgemeester Wienen met de Jaar Commissi 6.2
JW
Adviescommissie voor bezwaarschriften om agen e bestuur Gemeentelijk
informatie uit te wisselen over de gang van zaken da
bestuur
en de gewenste veranderingen. De commissie
Bestuur heeft op 15-11-2018 gevraagd deze
evaluatie te bespreken in haar vergadering.

15-112018

17-012019

17-01- Ter
2019 bespreking

20-122018

14-022019

14-02- Ter
2019 advisering

2018 Wijziging
APV n.a.v. intrekken eerdere voorstel
8394 happy hour horeca
31

Jaar Commissi 6.3 Openbare JW
agen e bestuur orde
en
da
veiligheid

8

kost

meer

tijd

dan 17-01- Ter
2019 advisering
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2018 Verbeteringsmogeli Op verzoek van de commissie Bestuur Jaar Commissi 6.2
JW
8002 jkheden van de (vergadering 11 oktober 2018, en door agen e bestuur Gemeentelijk
59
kermis
op
de burgemeester Wienen toegezegd tijdens de da
bestuur
locatie
vergadering van 15 november 2018 Geplande
Zaanenlaan.
afdoening: februari 2019

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng

16-112018

14-022019

14-02- Ter
2019 bespreking

2018 Rapportage interim Het college geeft jaarlijks een reactie op de Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-128379 bevindingen
bevindingen van de PWC.
agen e bestuur dekkingsmidd
2018
42
controle 2018 van
da
elen
PWC

14-022019

14-02- Ter
2019 kennisname

2018 VP
Cocensus Als gevolg van de gewijzigde GR Cocensus wordt Jaar Commissi 7.1
Lokale MSN 20-128986 Kadernota 2020
in 2019 voor het eerst een kadernota aan de raad agen e bestuur belastingen
2018
65
gezonden voor de begroting. De raden worden in da
en heffingen
de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te
maken over de kadernota. Het college bereidt het
raadsstuk met concept-zienswijze voor.

28-022019

28-02- Ter
2019 advisering

2018 Toezegging
2204 bespreking
16
Prostitutie(beleid)

2018 wijziging
APV
8394 prostitutieparagraaf
33

In de raad van 15 februari 2018 is bij het Toez Commissi 6.3 Openbare JW
vaststellen van de gewijzigde APV afgesproken eggi e bestuur orde
en
om enkele maanden later nader te spreken over ngen
veiligheid
het prostitutiebeleid. De heer Rijssenbeek (D66)
verzoekt om toevoeging van dit onderwerp aan de
Jaarplanning van commissie Bestuur.

26-052018

13-09- apv-voorstel is na bespreking commissie 01-03- Ter
2018 bestuur
ingetrokken
door 2019 bespreking
portefeuillehouder om het voorstel open
te stellen voor inspraak

Jaar Commissi 6.3 Openbare JW
agen e bestuur orde
en
da
veiligheid

20-122018

14-032019

9

14-03- Ter
2019 advisering
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mer
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t
orgaan

2018 Toezegging
2784 evaluatie van de
63
regeling
leefbaarheid
en
initiatiefbudget
2018 Klachtenregeling
8392
82

Wethouder Van Spijk zegt toe, op verzoek van Toez Commissi 7.2 Algemene JB
Trots, de evaluatie van de regeling leefbaarheid eggi e bestuur dekkingsmidd
en initiatiefbudget na de zomer aan de commissie ngen
elen
te doen toekomen

31-052018

28-08- Regeling is 1-1-2018 gestart, na 1 jaar 01-04- Ter
2018 evalueren.
2019 bespreking

Jaar Commissi 6.1
JW
agen e bestuur Dienstverlenin
da
g

20-122018

11-042019

11-04- Ter
2019 advisering

2018 Programma
8525 Nieuwe
85
Democratie,

Programmacontract

Jaar Commissi 6.2
MSN 20-12agen e bestuur Gemeentelijk
2018
da
bestuur

11-042019

11-04- Ter
2019 kennisname

10

pfh
ontstaa oorsp reden afwijking planning
code nsdatu ronke
m
lijkePl
annin
g

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng
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2018 Toezegging
8769 informatie
19
vervolgtraject
Nieuwe
Democratie

Op verzoek van de commissie zegt wethouder Toez Commissi 6.2
JB
Botter toe in april 2019 aan de raad een voorstel eggi e bestuur Gemeentelijk
ter besluitvorming voor te leggen waarin de ngen
bestuur
kaders worden neergelegd voor Nieuwe
Democratie. Verder zegt hij toe met een voorstel
te komen voor het vervolgtraject waarin in ieder
geval de volgende onderdelen terugkomen:·{\*·150 de samenstelling van de stuurgroep waar ook
burgers en raadsleden in deelnemen·op welke
wijze de raad wordt betrokken tijdens de maand
van de democratie·welke vastgoed objecten
kunnen worden ingezet voor burgerparticipatie·op
welke wijze raadsleden worden betrokken bij de
training voor ambtenaren

13-122018

11-042019

11-04- Ter
2019 bespreking

Jaar Commissi 6.3 Openbare JW
agen e bestuur orde
en
da
veiligheid

20-122018

11-042019

11-04- Ter
2019 kennisname

2018 Actieprogramma
8394 IVH
17

soor bestuurs programma
t
orgaan

11

pfh
ontstaa oorsp reden afwijking planning
code nsdatu ronke
m
lijkePl
annin
g

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng
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2018 MRA Jaarverslag Zienswijze vragen aan de raad over jaarverslag Jaar Commissi 6.2
CYS
8377 2018 en globale 2018 en globale begroting 2020 van de MRA.
agen e bestuur Gemeentelijk
72
begroting 2019
da
bestuur

20-122018

11-042019

11-04- Ter
2019 kennisname

2018 Toezegging
Burgemeester Wienen zegt toe tijdig voor de Toez Commissi 6.2
JW
2789 voorstel
begroting met een voorstel te komen voor de eggi e bestuur Gemeentelijk
25
bluswatervoorzieni bluswatervoorziening (aanschaf nieuwe wagens ngen
bestuur
ng
of nieuwe of extra kranen)

31-052018

01-11- meenemen in de begrotingsronde voor 01-05- Ter
2018 2020
2019 bespreking

2018 VP
Van de inkomsten en uitgaven van Cocensus Jaar Commissi 7.1
Lokale MSN 20-128380 Cocensusjaarversl over het afgelopen jaar wordt vóór 1 april door het agen e bestuur belastingen
2018
27
ag 2018
dagelijks bestuur verantwoording afgelegd aan da
en heffingen
het algemeen bestuur. Het college bereidt het
raadsstuk met concept-zienswijze raad voor.

16-052019

16-05- Ter
2019 advisering

2018 raadsinformatie
8394 avond VRK
26

20-122018

16-052019

16-05- Ter
2019 kennisname

Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-12agen e bestuur dekkingsmidd
2018
da
elen

16-052019

16-05- Ter
2019 advisering

2018 VP
De ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de Jaar Commissi 7.1
Lokale MSN 20-128379 Cocensusbegroting raden van de deelnemende gemeenten. De raden agen e bestuur belastingen
2018
68
2020
worden in de gelegenheid gesteld hun gevoelens da
en heffingen
kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Het
college bereidt het raadsstuk met conceptzienswijze raad voor.

16-052019

16-05- Ter
2019 advisering

2018 Belastingverordeni
8392 ngen
73

info over VRK

Jaar Commissi 6.3 Openbare JW
agen e bestuur orde
en
da
veiligheid
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2018 jaarrekening
en
8394 programmabegroti
22
ng VRK

soor bestuurs programma
t
orgaan

pfh
ontstaa oorsp reden afwijking planning
code nsdatu ronke
m
lijkePl
annin
g

20-122018

16-052019

16-05- Ter
2019 advisering

2018 Herziening
nota Elke vier jaar wordt de nota verbonden partijen Jaar Commissi 6.2
MSN 20-128377 Verbonden Partijen herzien op basis van nieuwe inzichten en agen e bestuur Gemeentelijk
2018
62
ontwikkelingen.
da
bestuur

16-052019

16-05- Ter
2019 bespreking

2018 Innovative Public Voortgangsrapportage 1
8523 Procurement
25
Urban Agenda

20-122018

16-052019

16-05- Ter
2019 kennisname

Het college is het bevoegde orgaan om de Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-12begroting voor te bereiden binnen de agen e bestuur dekkingsmidd
2018
uitgangspunten van de vastgestelde P&C- da
elen
kalender 2017. Hiertoe dienen tijdig de
begrotingsuitgangspunten te worden vastgesteld.
De financiële consequenties van de richtlijnen
maken onderdeel uit van de besluitvorming bij de
Kadernota 2018

16-052019

16-05- Ter
2019 kennisname

2018 Richtlijnen
8379 begroting 2020
45

Jaar Commissi 6.3 Openbare JW
agen e bestuur orde
en
da
veiligheid

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng

Jaar Commissi 6.2
JB
agen e bestuur Gemeentelijk
da
bestuur
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2017 Toezegging
2446 tussenrapportage
24
en evaluatie BIO
en
Beleidslijn
gemeente Haarlem
Vastgoedtransactie
s

Burgemeester Wienen zegt toe om na twee jaar Toez Commissi 6.2
JW
een tussenrapportage en na vier jaar een eggi e bestuur Gemeentelijk
evaluatie op te stellen van de Beleidsregel ngen
bestuur
Integriteit & Overeenkomsten en Beleidslijn gem.
Haarlem Vastgoedtransacties.

18-052017

21-052020

23-05- Ter
2019 kennisname

2018 Toezegging
Burgemeester Wienen zegt toe in de eerste helft Toez Commissi 6.1
JW
8769 oprichten
lokaal van 2019 aan de raad een voorstel voor te leggen eggi e bestuur Dienstverlenin
26
mediafonds
inzake de invulling van een lokaal mediafonds ngen
g
met als doel de lokale journalistiek te stimuleren.

13-122018

13-062019

13-06- Ter
2019 advisering

Het college stelt de raad voor om de Kadernota Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-12vast te stellen. De Kadernota is een eerste aanzet agen e bestuur dekkingsmidd
2018
naar de begroting 2019 - 2023.
da
elen

13-062019

13-06- Ter
2019 bespreking

2018 Vaststelling
Op grond van artikel 198 Gemeentewet stelt de Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-128379 jaarrekening
en raad de jaarrekening vast in het jaar volgend op agen e bestuur dekkingsmidd
2018
58
jaarverslag 2018
het begrotingsjaar vóór half juli. De jaarrekening da
elen
en het jaarverslag betreft volgens artikel 198 GW
alle baten en lasten van de gemeente.

13-062019

13-06- Ter
2019 bespreking

2018 Kadernota 2019
8378
96

soor bestuurs programma
t
orgaan

14

pfh
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m
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2018 Omgevingsdienst
8514 IJmond:
37
jaarverslag
en
jaarrekening 2018

Stukken gaan ter informatie naar de raad. Als de Jaar Commissi 6.3 Openbare CYS
raad geen behandeling in de commissie wenst, agen e bestuur orde
en
doet het college de stukken af. (stemt in met). In da
veiligheid
het andere geval wel naar de raad)

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng

20-122018

13-062019

13-06- Ter
2019 advisering

2018 Vaststelling reactie Het college geeft jaarlijks een reactie op de Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-128379 op verslag van bevindingen van de RKC.
agen e bestuur dekkingsmidd
2018
62
bevindingen van de
da
elen
RKC
bij
de
jaarstukken 2018

13-062019

13-06- Ter
2019 kennisname

2018 Meicirculaire 2019 Na ontvangst van de meicirculaire van het Rijk Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-128379
wordt de raad geinformeerd over de financiele agen e bestuur dekkingsmidd
2018
06
consequenties.
da
elen

13-062019

13-06- Ter
2019 kennisname

2018 Verordening op de
8392 behandeling
van
99
bezwaarschriften

13-062019

13-06- Ter
2019 advisering

Jaar Commissi 6.1
JW
agen e bestuur Dienstverlenin
da
g

20-122018

2018 Plan van aanpak De resultaten van het 213a onderzoek door het Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 09-020940 213a onderzoeken college worden ter informatie naar de commissie agen e bestuur dekkingsmidd
2018
30
gestuurd.
da
elen

15

06-12- Het opstellen van de plannen van aanpak 01-07- Ter
2018 voor de 213a onderzoeken uit te voeren 2019 kennisname
in 2019 moeten nog gestart worden.
Organisatie ontwikkelingen hebben geleid
tot andere prioritering en capaciteitsinzet.

Jaarplanning commissie Bestuur t.b.v. vergadering 17 januari 2019
zaak onderwerp
num
mer

omschrijving

soor bestuurs programma
t
orgaan

pfh
ontstaa oorsp reden afwijking planning
code nsdatu ronke
m
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2017 Toezegging notitie De heer Van Driel (CDA) is benieuwd hoe het Toez Commissi 7.2 Algemene MSN 09-020841 verankering
college het aspect beleidsevaluaties gaat eggi e bestuur dekkingsmidd
2017
23
beleidsevaluaties verankeren. De heer Fritz (PvdA) stelt voor dat ngen
elen
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.

14-09- I.v.m de organisatiewijzigingen en de 31-07- Ter
2017 ambtelijke fusie met Zandvoort is het 2019 advisering
opleveren van de notitie doorgeschoven
naar eerste helft 2019.

2018 Jaarverslagen van Informeren van de raad van financiële resultaten Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-128378 deelnemingen
gemeentelijke deelnemingen en het effect agen e bestuur dekkingsmidd
2018
79
daarvan op dividend en solvabiliteit
da
elen

05-092019

05-09- Ter
2019 kennisname

2018 Bestuursrapportag
Het college stelt de raad voor om de Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-128378 e 2019
Bestuursrapportage vast te stellen. In de agen e bestuur dekkingsmidd
2018
56
Bestuursrapportage
wordt
verantwoording da
elen
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.

05-092019

05-09- Ter
2019 bespreking

2018 MRA Werkplan en Zienswijze vragen aan de raad over werkplan en Jaar Commissi 6.2
CYS
8378 begroting 2020
gedetailleerde begroting 2020 van de MRA.
agen e bestuur Gemeentelijk
02
da
bestuur

05-092019

05-09- Ter
2019 bespreking
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2018 Septembercirculair Na ontvangst van de septembercirculaire van het Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-128379 e 2019
Rijk wordt de raad geinformeerd over de agen e bestuur dekkingsmidd
2018
49
financiele consequenties.
da
elen

05-092019

05-09- Ter
2019 kennisname

2018 Benoemen leden
8392 commissie
77
bezwaarschriften

Jaar Commissi 6.1
JW
agen e bestuur Dienstverlenin
da
g

20-122018

05-092019

05-09- Ter
2019 advisering

2018 Communicatieonde Onderzoek onder Haarlemmers naar de wens Jaar Commissi 6.2
JW
8377 rzoek Haarlem
over meepraten, meedenken en meedoen en hun agen e bestuur Gemeentelijk
39
bevindingen
over
de
huidige da
bestuur
communicatiemiddelen en kanalen.

20-122018

03-102019

03-10- Ter
2019 kennisname

Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-12agen e bestuur dekkingsmidd
2018
da
elen

14-112019

14-11- Ter
2019 bespreking

2018 Financiële wijziging Betreft alleen de financiële wijzigingen van de Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-128378 2019
lopende begroting. Deze moeten worden agen e bestuur dekkingsmidd
2018
62
vastgesteld door de raad.
da
elen

14-112019

14-11- Ter
2019 bespreking

2018 Innovative Public Voortgangsrapportage 2
8523 Procurement
45
Urban Agenda

14-112019

14-11- Ter
2019 kennisname

2018 Programmabegroti
8379 ng 2020 - 2024
40

Jaar Commissi 6.2
JB
agen e bestuur Gemeentelijk
da
bestuur
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20-122018
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2018 Plan van aanpak De resultaten van het 213a onderzoek door het Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-128379 213a onderzoeken college worden ter informatie naar de commissie agen e bestuur dekkingsmidd
2018
35
gestuurd.
da
elen

12-122019

12-12- Ter
2019 kennisname

2018 Bestuurlijke
8378 planning
50
controlkalender
2019

Het college stelt jaarlijks de P&C-kalender voor Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-12& het komende jaar vast. Over de bestuurlijke agen e bestuur dekkingsmidd
2018
planning van behandeling van de P&C- da
elen
documenten wordt de commissie geïnformeeerd.

12-122019

12-12- Ter
2019 kennisname

2018 Normenkader
8379 financiële
14
rechtmatigheid
2018

De raad is bevoegd het normenkader financiële Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-12rechtmatigheid vast te stellen op grond van het agen e bestuur dekkingsmidd
2018
Besluit
accountantscontrole
decentrale da
elen
overheden (Bado). Op basis van dit normenkader
worden
de
jaarstukken
2016
getoetst.
Auditcommissie adviseert raad

12-122019

12-12- Ter
2019 advisering

2018 Haarlemse
Ingevolge artikel 216 van de gemeentewet Jaar Commissi 7.1
Lokale MSN 20-128378 belastingvoorstelle besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of agen e bestuur belastingen
2018
68
n 2019
afschaffen van gemeentelijke belastingen door da
en heffingen
het vaststellen van een belastingverordening.

12-122019

12-12- Ter
2019 advisering
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2018 Aanbesteding
In 2019/ voorjaar 2020 zal de certificerende Jaar Commissi 7.2 Algemene MSN 20-128378 accountant
functie accountant worden aanbesteed gelijktijdig agen e bestuur dekkingsmidd
2018
45
Haarlem/Zandvoort voor Haarlem en Zandvoort. Selectieproces nog da
elen
nader in te vullen met Auditcommissie, inclusief
consulterende en besluitvormende documenten.

12-122019

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng

12-12- Ter
2019 bespreking

2018 Toezegging
Burgemeester
Wienen
zegt
toe
een Toez Commissi 6.3 Openbare JW
7983 ondermijning
discussiestuk te maken voor de commissie eggi e bestuur orde
en
98
vastleggen
in waarin naar voren komt hoe ondermijning een ngen
veiligheid
lokale beleid en plek krijgt in het lokale beleid en regelgeving
lokale regelgeving

15-112018

Ter
bespreking

2018 Toezegging viering Burgemeester Wienen zegt toe, op verzoek van Toez Commissi 6.2
JW
8002 100
jaar mevrouw Verhoeff, met een voorstel te komen eggi e bestuur Gemeentelijk
30
vrouwenkiesrecht voor de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht.
ngen
bestuur

16-112018

Ter
bespreking
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2016 RKC
onderzoek De raad draagt het college op voor de
4118 Jaarstukken 2015 - begrotingsbehandeling nadere informatie te
57
Resultaten sociaal verschaffen over de resultaten op het sociaal
domein
domein. Dit betreft: a) de allocatie van € 20
miljoen die ten tijde van de presentatie van de
jaarstukken nog niet volledig duidelijk was b) de
oorzaken en gevolgen van de onderbesteding in
2015 en de mogelijke consequenties daarvan in
2016 en volgende jaren voor gemeente en
clienten.

soor bestuurs programma
t
orgaan

RKC
aanb
eveli
ng

pfh
ontstaa oorsp reden afwijking planning
code nsdatu ronke
m
lijkePl
annin
g

Rekenka 7.2 Algemene JVS
mercomm dekkingsmidd
issie
elen
Haarlem

20

14-072016

22-06- zie stand van zaken.
2017

huidi soort
ge
behandeling
planni
ng

Ter
bespreking

