
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 2 november 2017 

 Aantal bezoekers: 8 

 Aantal sprekers: 5 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 5  en 12 oktober 2017 

Cie Beheer 2/11/2017: verslagen zonder wijzigingen vastgesteld 

 

(2016/516288) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Beschikbaar stellen krediet voor voorbereiding herinrichting Houtplein en omgeving (nieuw 

voorstel) 

Cie Beheer 2/11/2017: stuk mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring 

(2017/465365) 

 

7.  Vaststellen Parkeerverordening 2018 gemeente Haarlem 

Cie Beheer 2/11/2017: stuk moet nog aangepast worden en kan dan rechstreeks door naar Raad 

van 23 november als bespreekpunt 

(2017/461837) 

 

   Toezeggingen - Indien er wachtlijsten ontstaan mbt parkeervergunningen wordt de 

commissie Beheer door het college geïnformeerd.  

Bij de behandeling van het agendapunt Vaststellen parkeerverordening 2018 gemeente 

Haarlem zegt wethouder Sikkema op verzoek van D66 toe dat zodra er sprake zal zijn van 

het ontstaan van wachtlijsten mbt parkeervergunningen de commissie Beheer hierover actief 

geïnformeerd wordt door het college. 

 

(2017/510065) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Brief van wethouder Sikkema aan cie beheer d.d. 25 september 2017 over stand van zaken 

Schoterbrug 

Cie Beheer 2/11/2017: bespreking wordt aangehouden totdat de hierop betrekking hebbende 

artikel 38 vragen van de AP zijn beantwoord. Daarna zal in het nieuwe kalenderjaar deze brief 

en de antwoorden op de art 38 vragen icm de beantwoording van de technische vragen van 

D66 opnieuw geagendeerd worden.  

(2017/475920) 

 

 

9.  Rondvraag 
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10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

1) Structuurvisie Openbare Ruimte (i.a.v. de Cie Ontwikkeling) voorzien voor (30/11) op 

verzoek commissie is daar de gehele vergadering aan gewijd. 

2) Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (7/12 of 14/12) 

3) DO HOV-Noord (waarschijnlijk 7-12) 

4) Raadsbesluit Aardgasvrije nieuwbouw (7-12 of 14/12) 

5) Duurzaamheidsmonitor (7-12 of 14-12 of toch agendering in januari 2018) 

 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen toegangsregeling voetgangersgebieden 

Cie Beheer 2/11/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/428302) 

 

 

II Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

 

2.1   Brief van wethouder Sikkema d.d. 12 oktober 2017 aan cie beheer inzake 

Uitvoeringsprogramma 19 maatregelen moderniseren parkeren 

Cie Beheer 2/11/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/465799) 

 

2.2   Brief van wethouder Sikkema d.d. 28 september 2017 inzake Aanbesteding 

Renovatie wandelpromenade Molenwijk 

Cie Beheer 2/11/2017: tussenbericht voor kennisgeving aangenomen 

(2017/440093) 

 

2.3   Brief van wethouder Sikkema d.d. 9 oktober 2017 inzake Uitspraak inzake 

verkeersbesluit Kinderhuisvest / Kenaupark 

Cie Beheer 2/11/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/461348) 

 

2.4   Brief van wethouder Sikkema d.d. 12 oktober 2017 inzake Kiss and ride Dreefschool 

Cie Beheer 2/11/2017: tussenbericht voor kennisgeving aangenomen 

(2017/467861) 

 

2.5   Brief van wethouder Sikkema d.d. 3 oktober 2017 inzake halfjaarlijkse 

voortgangsbrief SPA 

Cie Beheer 2/11/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/449918) 

 

2.6   Brief van wethouder Sikkema d.d. 26 september 2017 inzake Uitvoering van 

amendement 55 'Dagelijks een schone stad! 

Cie Beheer 2/11/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/437742) 
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2.7   Brief van wethouder Sikkema d.d. 18 oktober 2017 betreft stavaza fietspad N208 

Cie Beheer 2/11/2017: tussenbericht voor kennisgeving aangenomen 

(2017/478046) 

 

2.8   Brief aan cie beheer van weth. Sikkema d.d. 17 oktober 2017 inzake Project 

Kinderhuisvest Kenaupark 

Cie Beheer 2/11/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/476060) 

 

2.9 Afdoening Motie 22 Punt gemaakt, extra tappunten 

(2017/311600) 

Cie Beheer 2/11/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/311600) 

 

2.10  Tussenbericht Motie 11.11 Niet wegwezen maar de weg wijzen 

Verzoekt het College van B&W om: 
ter plekke duidelijk te communiceren wat het fietsstallingsregime is, 

duidelijk te communiceren waar verwijderde fietsen te vinden zijn en waar ze tegen welke 

voorwaarden afgehaald kunnen worden, 

verwijderde fietsen dezelfde dag nog op de website te publiceren, 

op korte termijn de Jansweg vanuit de noordkant ook voor fietsers toegankelijk te maken 

zodat fietsers uit Haarlem-Noord gemakkelijk de fietsenstalling aan de Jansweg kunnen 

bereiken, 

(2017/258309) 

 

Cie Beheer 2/11/2017: tussenbericht voor kennisgeving aangenomen 

(2017/258309) 

 

2.11   Beantwoording Motie Jan Gijzenkade HOV-Noord d.d. 18 okt. 2017 door 

wethouder Sikkema  

Cie Beheer 2/11/2017: tussenbericht voor kennisgeving aangenomen 

(2017/481407) 

 

 

III Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording vragen artikel 38 inzake rioolgemaal Parklaan. 

Cie Beheer 2/11/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/466633) 

 

 

3.2 Beantwoording vragen art 38 inzake verkeersveiligheid in Spaarndam 

 

Cie Beheer 2/11/2017: op verzoek van D66 agenderen voor een volgende commissie.  

Doel van de bespreking: D66 geeft aan dat de beantwoording niet voldoet aan de eerder 

gedane toezeggingen over o.a. op gebied van overlast vrachtverkeer en snelheid verkeer. 

(2017/451170) 

 

 


