
 

Besluitenlijst 
 

   
 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 6 juli 2017 

 Aantal bezoekers: 12 

 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 8 en 15 juni 2017 

Cie beheer 6/7/2017: deze verslagen van 8 en 15 juni worden ongewijzigd vastgesteld 

(2016/516135) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Vaststelling Afvalstoffenverordening  

Cie beheer 6/7/2017: mag door naar Raad als bespreekpunt 

(2017/194528) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

7.  Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RvO van de VVD inzake viskraam Friese 

Varkenmarkt 

Cie Beheer 6/7/2017: voldoende besproken, motie vreemd door VVD aangekondigd. 

 (2017/226773) 

 

 Ambtelijke brief dd 18 mei 2017 aan commissie Beheer stand van zaken viskraam Friese 

Varkenmarkt 2017234174 

 

8.  Ontwerp Structuurvisie openbare ruimte vrijgeven voor inspraak 

Cie Beheer en Cie Ontwikkeling 6/7/2017: voldoende besproken, voorstel mag de inspraak in.  

(2017/215554) 

 

 

9.  Rondvraag (indien GEEN tijd hiervoor is, wordt rondvraag schriftelijk afgedaan). 

 

10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

 Brief van weth. Sikkema d.d.20 juni 2017 betreft Informatiebrief Dolhuysbrug en 

herinrichting Kennemerstraat: wordt op verzoek van de VVD geagendeerd in september 

2017 icm het voorbereidingskrediet 

 Stand van zaken stedelijke distributie met bijlage: Groen Links geeft 13/7 aan of ze deze 

brief na zomerreces willen agenderen 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Klimaatadaptatieagenda 

Cie Beheer 6/7/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/257496) 
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II Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

 

2.1   Brief wethouder Sikkema stedelijke distributie 

Cie Beheer 6/7/2017: Groen Links geeft 13/7 aan of ze deze brief na zomerreces 

willen agenderen 

(2017/269606) 

 

 

2.2   Brief van weth. Sikkema d.d.20 juni 2017 betreft Informatiebrief Dolhuysbrug en 

herinrichting Kennemerstraat  

Cie Beheer 6/7/2017: wordt op verzoek van de VVD geagendeerd in september 2017 

icm het voorbereidingskrediet 

(2017/286233) 

 

2.3   Brief van wethouder Sikkema d.d. 20 juni 2017 aan cie beheer inzake 

Parkeermonitor eerste kwartaal 2017 

Cie Beheer 6/7/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/284379) 

 

 

2.4 Toezegging: Nagaan waarom geen zebrapad na voetgangersbrug die uitkomt op het Prinsen 

Bolwerk. 

Bij de behandeling van de rondvraag vraagt de heer van Leeuwen (D66) waarom er bij de 

voetgangersbrug - die uitkomt op de Prinsen Bolwerk - geen zebrapad loopt. 

Wethouder Sikkema zegt toe dit na te gaan.  

 

(2017/196684) 

Cie Beheer 6/7/2017: voor kennisgeving aangenomen. Toezegging afgedaan. 

(2017/196684) 

 

 

2.5 Toezegging Bespreken met bewoners mogelijkheden garage in eigen beheer 

Bij de behandeling van het agendapunt Besluit tot het kostendekkend verhuren van de 

buurt-bewonersgarages aan Spaarnelanden NV zegt wethouder Sikkema toe om in het 

volgende gesprek met de bewoners het in eigen beheer geven van de garages serieus te 

bespreken en de commissie over de uitkomsten van dit gesprek te berichten. 

(2017/41764) 

 

Cie Beheer 6/7/2017: voor kennisgeving aangenomen. Toezegging afgedaan. 

(2017/41764) 

 

2.6 Besteding budget werk-met-werk in 2017 aan commissie bekend maken 

Bij de behandeling van het agendapunt 'Groot onderhoud 2014 tot en met 2016' zegt 

wethouder Sikkema toe de commissie zo snel als mogelijk te informeren over besteding 

van het budget werk-met-werk in 2017 en dit koppelen aan de projecten die dit jaar zijn 

geprogrammeerd 

(2017/34336) 

Cie Beheer 6/7/2017: voor kennisgeving aangenomen. Toezegging afgedaan. 
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III Ingekomen stukken 

Cie Beheer 6/7/2017: alle ingekomen stukken zijn voor kennisgeving aangenomen. 

(2016/516149) 

3.1 Wethouderbrief 2 actiecomitee jan Gijzenkade, Dietsveld fase 2 (pdf, 83.8 kB) 

3.2 Brief aan cie Beh & Ontw inz SOR (pdf, 13 kB) 

3.3 WBO conceptverslag 30 mei (pdf, 337.6 kB) 

3.4   Herinrichting Rollandslaan 30 km 

 

 

 

 

 

 

 

 


