
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 15 juni 2017 

 Aantal 

bezoekers: 

0 

 Aantal sprekers: 1 
 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

de Kadernota 2017 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 24 mei 2017 

Cie Beheer 15/6/2017: verslag Cie Beheer 24/5/2017 ongewijzigd vastgesteld 

 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vaststelling gewijzigd Jaarverslag en Jaarrekening 2016 

Cie Beheer 15/6/2017: besproken mag door naar Raad, op welke wijze wordt overgelaten aan 

de commissie Bestuur 

 

(2017/241492) 

 

6.1 Rapport rekenkamercommissie over jaarstukken 2016 

(2017/268792) 

   Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening  2016 

Behandeld in 4 Raadscommissies d.d. 15 juni 2017: cie. Bestuur adviseert behandeling als 

bespreekpunt in de raad van 22 juni. 

(2017/155018) 

 

 

7.  Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020  

Cie Beheer 15/6/2017: kan door naar de Raad als bespreekpunt er is een toezegging gedaan. 

 

(2016/493197) 

 

   Toezeggingen - Toezegging wethouder Sikkema opstellen notitie over nieuwste 

ontwikkelingen op het terrein van verlichting en (het invoeren van) gelijkstroom en visie 

college daarop, vóór de Kadernota 2018. 

Bij de behandeling van het Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 zegt wethouder 

Sikkema toe, na het verzoek hierom van dhr. Roduner (PvdA), vóór de Kadernota 2018 te 

komen met een notitie waarin wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen op het terrein 

van verlichting en (het invoeren van) gelijkstroom en de visie van het college daarop.    

(2017/284432) 
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7.2   Brief van weth. Sikkema d.d. 13 maart 2017 inzake Financiële onderbouwing 

Beleidsplan Openbare verlichting aan de leden van de Raad 

Cie Beheer 15/6/2017: voldoende besproken 

 

7.3   Moties - Motie 16.3 Kan het licht uit? (of gedimd..) 

Verzoekt het college: 
• In 2016 de nota openbare verlichting uit 2007 te actualiseren gericht op verdere 

kosten- en energiebesparing en bestrijding van onnodige belichting, waarbij 

veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte verzekerd blijft. Actuele 

technologische mogelijkheden hiervoor zijn bijvoorbeeld: 

o optimaliseren van het verlichtingsniveau naar tijdstip en verkeersintensiteit o 

verwijderen overbodige lantaarnpalen en waar nodig strategisch bijplaatsen van 

nieuwe verlichting; 

o toepassen van actieve wegmarkering in het buitengebied; 

• Nieuwe aanbestedingen van de vervanging van armaturen van de straatverlichting 

hierop af te stemmen; 

• Voor de nieuwe aanbesteding van het beheer van de straatverlichting de 

mogelijkheden in kaart te brengen van kostenbesparingen en betere milieuprestaties 

zoals cradle-to-cradle en slim aansturen van verlichting zodat defecten worden 

voorkomen en het verlichtingsniveau ook bij veroudering altijd goed is; 

(2016/52071) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Brief van wethouder Sikkema d.d. 12 april 2017 aan cie beheer betreft Stand van zaken project 

herinrichting Houtplein en omgeving 

 

   Brief van wethouder Sikkema d.d. 12 april 2017 aan cie beheer betreft Stand van zaken 

project herinrichting Houtplein en omgeving 

Cie Beheer 15/6/2017: voldoende besproken, er is een toezegging gedaan 

(2017/179982) 

 

   Toezeggingen - Toezegging wethouder Sikkema voortgangsbrief Houtplein voordat VO 

wordt opgesteld en na gesprek met stakeholders. 

Bij de behandeling van de brief van wethouder Sikkema dd 12 april 2017 aan de cie Beheer 

betreft stand van zaken project herinrichting Houtplein, zegt wethouder Sikkema toe met een 

voortgangsbrief te komen nadat zij met de stakeholders gesproken heeft en vóór het VO. Dit 

zodat zij eventuele opmerkingen vanuit de commissie Beheer nog mee kan nemen in de 

voorbereiding van het VO. 

(2017/285908) 

 

 

9.  Onderzoek naar fietsverbinding Fuikvaart/Nieuweweg-Boerhaavelaan 

Cie Beheer 15/6/2017: voldoende besproken 

(2017/228566) 
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10.  Brief van weth. Sikkema aan cie beheer d.d. 21 april 2017 inzake uitbreiding bomenkap 

Churchilllaan 

 

   Brief van weth. Sikkema aan cie beheer d.d. 21 april 2017 inzake uitbreiding bomenkap 

Churchilllaan 

Cie Beheer 15/6/2017: voldoende besproken 

(2017/191992) 

 

 

11.  Rondvraag 

 

12.  Agenda komende commissievergadering(en), Jaarplanning en Actielijst (wordt uiterlijk 

donderdag 8 juni toegevoegd).  

 

Donderdag 6 juli om 16.30 uur: 

 Brief aan de commissie Beheer inzake de stand van zaken viskraam Friese Varkensmarkt in 

combinatie met de beantwoording van de artikel 38-vragen van de VVD en de mededeling van 

de wethouder gedaan in de commissievergadering van 8 juni jl. – op verzoek van de VVD 

 Vrijgeven voor inspraak van de Ontwerp Structuurvisie Openbare ruimte – samen met de 

commissie Ontwikkeling 

 

Mogelijk nog 1 ander onderwerp (Afvalstoffenheffing?) 

 

 

Donderdag 13 juli om 16.30 uur OF aanvang 16.00 uur!: 

 Afvalstoffenheffing  (of 6/7/2017). 

 HOV-Noord met het Definitieve Ontwerp – (nog niet aangeleverd; insprekers worden verwacht) 

 Startbrief Nieuwe Groenmarkt 

De voorzitter deelt mee dat er ook nog een voorbereidingskrediet aankomt voor die Nieuwe 

Groenmarkt. Omdat het niet handig lijkt die onderwerpen apart te behandelen, stelt de voorzitter 

voor de starbrief niet te bespreken als het voorbereidingskrediet, de aanvraag, er nog niet is. 

De commissie gaat daarmee akkoord. 

De wethouder zal uitzoeken hoe het mogelijk is dat dat voorbereidingskrediet niet in de 

jaarraadsagenda stond. En de wethouder zal uitzoeken wat de consequenties zijn als het 

voorbereidingskrediet wel aan de commissie voor de zomer wordt aangeboden maar niet voor de 

zomer behandeld kan worden. Gaat dit onoverkomelijke problemen opleveren in de uitvoering? 

Dit laat zij uitzoeken.  

  

Onduidelijk is nog: 

 Burgerinitiatief Rollandslaan – afhankelijk van het moment dat het collegeadvies er is 

 Aangekondigde nota over klimaatadaptie – deze gaat aan de commissie ter kennisname 

aangeboden worden. Mocht de commissie dit dan willen agenderen dan zal dit na het zomerreces 

pas kunnen.  

 

Hieraan wordt nog toegevoegd, behandelen na zomerreces: 

 Brommers van het fietspad – op verzoek van GroenLinks 
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 Afdoening Motie 22, Polderhitte – op verzoek van GroenLinks- nog niet zeker, hangt ervan af of 

het betreffende rapport al aan de commissie is aangeboden is en wat de inhoud van dat rapport 

is. 

 

 

13.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

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

 

1.1 Rollandslaan, verkeersremmende maatregelen 

 

VO vrijgeven voor inspraak 

(2016/582750) 

Cie Beheer 15/6/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2016/582750) 

 

1.2 Motie 22 'Polderhitte' 

De raad roept het college op: 

- een onderzoek uit te voeren naar het hergebruik van deze restwarmte 

- in gesprek te gaan met EvoSwitch 

- een marktconsultatie te houden om partijen met expertise te benaderen die deze opdracht 

mogelijkerwijs kunnen uitvoeren 

- hiervoor gebruik te maken van de op te heffen reserve ISV Milieu (E 24.000,-). 

(2016/525876) 

 

Cie Beheer 15/6/2017: Motie nog niet afgehandeld. Wordt pas bepaald, mede op verzoek 

van Groen Links, als het betreffende/genoemde onderzoek aan de commissie is 

aangeboden. Punt wordt verschoven tot na het reces. 

(2016/525876) 

 

 

 

1.3 Toezegging: uitzoeken mogelijkheden verplichten scooters gebruikmaken rijbaan en niet 

fietspad 

Bij de behandeling van het agendapunt Haarlem intensiveert de reductie van uitstoot 

bestel- en vrachtauto's zegt wethouder Sikkema toe verder te laten uitzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om scooters te verplichten gebruik te maken van de rijbaan en niet van 

het fietspad. (2017/152978) 

 

Cie Beheer 15/6/2017: wordt geagenderd voor een volgende vergadering na het zomerreces 

op verzoek van Groen Links 

(2017/152978) 

 

1.4 Jan Haringstraat, Startbrief 

Groot onderhoud 

(2016/181405) 

Cie Beheer 15/6/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2016/181405) 
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1.5 Toezegging wethouder komt terug op welke prioriteiten Handhaving heeft op gebied van 

opruimplicht hondenpoep 

Bij de behandeling van het agendapunt Brief wethouder Sikkema d.d. 15 maart 2017 

inzake Actualisatie kaart losloopgebieden honden zegt wethouder Sikkema toe bij de 

afdeling Handhaving van de gemeente na te gaan welke prioriteit het handhaven op de 

opruimplicht van hondenpoep heeft en de commissie hierover te informeren.   

(2017/226662) 

 

Cie Beheer 15/6/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/226662) 

 

 

II Beantwoorde raadsvragen 

 

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

Varkenmarkt 

 

Cie beheer 15/6/2017: wordt besproken in commissie Beheer op 6 juli 2017 

(2017/226773) 

 

III Ingekomen stukken 

 

3.3   170530 Klacht groenvoorziening Molenwijk Haarlem 

 

Cie Beheer 15/6/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/255880) 

 

 

 

 

 

 

 

 


