
 

Besluitenlijst  
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 9 maart 2017 

 Aantal 

bezoekers: 

8 

 Aantal sprekers: 1 

 
 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

5.  Brief van wethouder Sikkema d.d. 30 januari 2017 inzake Vrijgave voor inspraak project 

herinrichting oostzijde Houtplein-Dreef 

 

   Cie Beheer 9/3/2017: voldoende besproken 

(2017/52574) 

 

 

6.  Brief van wethouder Sikkema d.d. 15 februari 2017 aan cie beheer inzake evaluatie 

startbrieven processen in de openbare ruimte 

 

* Cie Beheer 9/3/2017: voldoende besproken. 

(2017/88361) 

 

 

 

7.  Rondvraag 

 

8.  Agenda komende commissievergadering(en), Jaarplanning en Actielijst . 

 

Ter advisering 

 Onttrekking aan de openbaarheid van de Toekanweg moet terugkomen op de volgende 

commissievergadering van 23 maart 2017. 

 

Ter bespreking ontvangen voor 23 of 30 maart : 

 Vaststellen informatienota Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma 

 Conceptontwerp Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 Groen en Bereikbaar 

 Aanpassingen Handboeken Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Schalkwijk en Noord (op 

verzoek van CDA uit Cie 2/3/2017) 

 Vrijgeven Voorlopig Ontwerp Julianastraat e.o.(op verzoek van SP uit Cie 2/3/2017) 

 Bespreking aansprakelijkheidsstelling/vaststellingsovereenkomst Stationsplein (op verzoek van 

de PvdA uit de raadsvergadering) 

 

* Per ABUIS niet geagendeerd uit de vorige vergadering van 2 maart 2017 maar nu wel door Groen 

Links verzocht, en de commissie heeft ermee ingestemd:  

 Haarlem intensiveert de reductie van uitstoot bestel- en vrachtauto's + Vrijgeven voor 

inspraak toegangsregeling voetgangersgebieden (gecombineerd behandelen). 
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9.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen Evaluatie Pilot ondergrond Amsterdamsevaart 

Cie Beheer 9/3/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2016/467316) 

 

 

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

 

2.1   brief van weth. Sikkema aan cie beheer d.d. 24 februari 2017 inzake Voorsteken 

bomen project Centrale Watergang Waarderpolder 

Cie Beheer 9/3/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/102591) 

 

 

2.2 Motie 46BIS: Verloskunde en parkeren BIS 

Portefeuillehouders: Sikkema en Schneiders 

College wordt verzocht een structurele oplossing te bedenken  voor de beroepsgroep 

Verloskundigen op het gebied van parkeren en dit voor te leggen aan de raad. 

 

Afdoening van deze motie  

Cie Beheer 9/3/2017: voor kennisgeving aangenomen. 

(2015/524352) 

 

 

 

 

 


