
 

Snelle terugkoppeling 
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 13 juli 2017 

 Aantal 

bezoekers: 

35 

 Aantal sprekers: 15 
 

 

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 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

5.  Burgerinitiatief Rollandslaan 

Cie Beheer 13/7/2017: kan door naar raad als bespreekpunt. Op basis van samenvatting 

voorzitter wordt concept-raadsbesluit geformuleerd en maandag 17/7 gepubliceerd. 

(2017/301726) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Vaststellen definitief ontwerp Herinrichting Dreef 

Cie Beheer 13/7/2017: voldoende besproken, diverse moties vreemd aangekondigd 

(2017/239232) 

 

 

7.  Het aangaan van de realisatie overeenkomst voor het project HOV Noord 

 

 

Cie Beheer 13/7/2017: voldoende besproken, diverse moties vreemd aangekondigd. 

(2017/72256) 

 

8.  Rondvraag 

 

9.  Agenda komende commissievergadering(en) 

Cie Beheer 13/7/2017: fractie Groen Links geeft aan inderdaad de tkn brief inzake Stedelijke 

distributie (vergadering Cie Beheer 6/7/2017) na het zomerreces te willen agenderen.  

 

Er zijn verder nu geen stukken vanuit de ter kennisname meegezonden stukken geagendeerd. 

10.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Inventarisatie en burgeradvies Bomen in Schalkwijk 

Cie Beheer 13/7/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/257398) 

 

1.2 Akkoord gaan met de afspraken met het hoogheemraadschap van Rijnland over het beheer 



 

 

 

 

 

 

/  
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en onderhoud van stedelijk oppervlaktewater 

Cie Beheer 13/7/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/264174) 

 

 

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

 

2.1   Brief wethouder Sikkema van 28 juni 2017 over Proef fietspad Rijksstraatweg 

Cie Beheer 13/7/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/300053) 

 

 

2.2 Afdoening: Motie 20 'Stadslandbouw 2.0' 

De Raad draagt het college op om: 

- Haarlem aan te laten sluiten bij het Stedennetwerk-Stadslandbouw 

- de jaarlijkse kosten hiervoor (E900,-) te dekken uit de Extra Middelen Duurzaamheid, 

Fiets en Groen, specifiek de Ondersteuning Wijkinitiatieven 

- meer zichtbaarheid te geven aan de mogelijkheden tot stadslandbouw in de gemeente. 

Door middel van actualisatie (en uitbreiding) van het aanbod, proactief uitdragen van de 

mogelijkheden en het vanaf nu aanbieden van standaardcontracten. 

 

(2016/525802) 

Cie Beheer 13/7/2017: voor kennisgeving aangenomen, motie afgedaan. 

(2016/525802) 

 

2.3 Afdoening Toezegging: Inzichtelijk maken kosten stewards bij fietsenstalling en 

inzichtelijk maken kosten extra fietsenrekken, in het bijzonder rondom het station  

Bij de behandeling van agendapunt Evaluatie Paswerkcontract handhaving fietsen rond 

station zegt wethouder Sikkema toe vóór de Kadernota inzichtelijk te maken wat de kosten 

zijn om zowel stewards als extra fietsenrekken in te zetten. 

 

(2017/242343) 

Cie Beheer 13/7/2017: voor kennisgeving aangenomen. Toezegging afgedaan 

(2017/242343) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


