
 

Besluitenlijst 
 

   
 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 14 september 2017 

 Aantal bezoekers: 11 

 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 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

5.  Aanvraag voorbereidingskrediet Dolhuysbrug en herinrichting Kennemerstraat 

Cie Beheer 14/9/2017: mag naar Raad als bespreekpunt 

(2017/275839) 

 

   Ook bij de behadeling betrokken was:  Brief van weth. Sikkema d.d.20 juni 2017 

betreft Informatiebrief Dolhuysbrug en herinrichting Kennemerstraat  

Cie Beheer 14/9/2017: voldoende besproken 

(2017/286233) 

 

6.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 6 juli en 13 juli 2017 

Cie Beheer 14/9/2017: Mevrouw Van Zetten wijst erop dat op bladzijde 14 van het verslag van 

6 juli - de discussie over de Zuidtangenttunnel - staat dat het gaat om een tunnel voor de tram, 

maar het ging juist om een tunnel voor de bus.  

De CU wijst erop  bij het verslag 13 juli, blz. 3 dat het niet gaat om biotechnologie is maar 

riothermie. 

 

Met deze wijzigingen zijn de verslagen vastgesteld. 

 

(2016/516184) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7.  RKC-rapport Waarderhaven - Publiek Leergeld 

Cie Beheer 14/9/2017: mag door naar Raad als bespreekpunt. Er is een toezegging gedaan 

(2017/432705) 

(2017/317734) 

 

   Toezeggingen - Toezegging notitie over manier waarop de (ambtelijke) organisatie de 

controle op (grote) projecten opzet en op welke wijze Raad geinformeerd wordt over 

mogelijke externe audits. 

Bij de behandeling van het RKC rapport over de Waarderhaven (Publiek Leergeld) zegt 

portefeuillehouder Wienen toe te komen met een notitie over de manier waarop de 

organisatie de (financiele) controle op projecten opzet. Onderdeel daarvan zal zijn op welke 

wijze de raad geinformeerd gaat worden over externe audits (control-structuur).  

(2017/432705) 

 

 

   Moties - Motie 15.1 Onderzoek Waarderhaven  
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De rekenkamer wordt verzocht onderzoek te doen naar het project Waarderhaven en dit 

onderzoek te richten op:  

- de redenen van de hogere kosten t.o.v. oorspronkelijke raming 

- de invulling en uitvoering van de afspraken over opdrachtgever- en opdrachtnemerschap 

- hieruit aanbevelingen te doen voor toekomstige projecten 

(2016/14150) 

 

 

8.  Rondvraag 

 

9.  Agenda komende commissievergadering(en) 

 

10.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen Definitief Ontwerp Herinrichting Zaanenstraat 

Cie Beheer 14/9/2017: op verzoek van de SP agenderen voor een volgende vergadering 

(2017/295711) 

 

 

 

1.2 Vrijgeven voor de inspraak Voorlopig Ontwerp Harmenjansweg - Windasstraat - fase 2 

Kelderwindkade 

Cie Beheer 14/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/272022) 

 

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

 

2.1   Brief van weth. Sikkema d.d. 20 juli 2017 aan cie beheer betreft stand van zaken 

viskiosk Varkenmarkt 

Cie Beheer 14/9/2017 voor kennisgeving aangenomen 

 

2.2   Brief van wethouder Jur Botter d.d. 4 juli 2017 over Raadsmarkt en informatie 

UMTS 

Cies Beheer, Bestuur en Samenleving 14-9-2017: ter kennisgeving aangenomen 

(2017/308832) 

Cie Beheer 14/9/2017 voor kennisgeving aangenomen 

 

2.3   Brief van wethouder Sikkema d.d. 19 juli 2017 inzake definitief ontwerp Dreef aan 

cie beheer 

Cie beheer 14/9/2017: betrekken bij verdere bespreking stukken Dreef 

(2017/334874) 

 

 

2.4 Motie 12.1 Halte aan de Halteafbraak 

Verzoekt het college: 
• Met een inventarisatie te komen van het gebruik van alle bushaltes in Haarlem 
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• Deze voor te leggen aan de commissie beheer, zodat er een integrale afweging gemaakt 

kan worden tussen fijnmazigheid en doorstroming van buslijnen 

• Totdat deze afweging is gemaakt, geen haltes op te heffen 

(2017/177217) 

Cie Beheer 14/9/2017: op verzoek van de SP agenderen voor een volgende vergadering 

(2017/177217) 

 

 

2.5 Motie 15.7 Groene Gemeentegrond in Haarlem Noord 

Draagt het college op: 

 

Om uitvoering te geven aan afgesproken beleid, ook visie's over groen in de praktijk te 

brengen en bij de verkoop of bebouwing van gemeentegrond, de invloed van dit (al dan 

niet openbare groen) op de openbare ruimte integraal mee te wegen in de sectorale plannep 

(2017/223595) 

 

Cie Beheer 14/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/223595) 

 

 

2.6 Motie 21.7 Verplaats de standplaats 

Verzoekt het College van B&W: 
-Om de huidige taxistandplaats in de Damstraat zo snel mogelijk te verplaatsen en een 

proef te houden in de Nauwe Appelaarsteeg. 

-En er tevens voor te zorgen dat deze nieuwe taxistandplaats goed zichtbaar is, door 

bijvoorbeeld bebording en lichtbalk; 

(2016/340753) 

 

Cie Beheer 14/9/2017: op verzoek van fractie Aynan agenderen voor een volgende 

vergadering 

 

(2016/340753) 

 

 

III Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording raadsvragen ex art 38 van het CDA inzake meeuwenoverlast 

Cie Beheer 14/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/373777) 

 

 

IV Ingekomen stukken 

 

4.1   Overlast Houtstook 

Mail Mw. Tilon 

Cie Beheer 14/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/376902) 

 

 

4.2   Asfalteren Dreef Erfgoedvereniging Heemschut: 
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Cie Beheer 14/9/2017: op verzoek van VVD agenderen voor een volgende 

vergadering 

 

 

4.3    170721 historische vereniging inzake herinrichting Dreef: 

Cie Beheer 14/9/2017: op verzoek van VVD agenderen voor een volgende 

vergadering 

 

4.4   170714 herplaatsing viskar van Fa Balk  

Cie Beheer 14/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/327995) 

 

4.5   170710 overlast bomen langs het Herman Heijermansplein, verzoek om uit te 

dunnen 

Cie Beheer 14/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/369410) 

 

4.6   170721 memo recentre ontwikkelingen dreef en de kerinrichting daarvan: 

Cie Beheer 14/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

 

4.7   170711 woon-werkverkeer over de Buitenrustbruggen  

Cie Beheer 14/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/320198) 

 

4.8   170718 afvalinzameling beleid gemeente Haarlem en de invoering van 

duocontainers 

Cie Beheer 14/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/332618) 

 

4.9  170718 , klacht mbt ondergrondse afvalcontainers en vuil dat er naast terecht komt 

als ze vol zitten, en meeuwenoverlast 

Cie Beheer 14/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/381213) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


