
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 21 september 2017 

 Aantal 

bezoekers: 

7 

 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.  Beschikbaar stellen krediet voor voorbereiding herinrichting Nieuwe Groenmarkt en 

uitbreiding autoluwe binnenstad 

Cie Beheer 21/9/2017: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring 

(2017/258640) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Brief wethouder Sikkema dd 14 juni 2017 inzake Stand van zaken Stedelijke distributie + Brief 

dd 4 oktober 2016 (1) inzake Stedelijke distributie (op verzoek van Groen Links) 

 

Cie Beheer 21/9/2017: brief wethouder Sikkema dd 14 juni 2017 is op verzoek van de 

wethouder niet besproken. Wethouder laat op korte termijn weten wanneer onderwerp wel 

geagendeerd kan worden.  

(2016/500094) 

 

7.  Bespreken verantwoording toezegging: Uitzoeken mogelijkheden verplichten scooters 

gebruikmaken rijbaan en niet fietspad (vanuit Cie Beheer 15/6/2017: wordt geagendeerd voor 

een volgende vergadering na het zomerreces op verzoek van Groen Links) 

 

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 21/9/2017: toezegging is voldoende besproken en wordt afgedaan. Er is een nieuwe 

toezegging gedaan: 2017/442594 

 

   Toezeggingen - Onderzoek inventariseren knelpunten in Haarlem bij verwijzen scooter van 

fietspad naar rijbaan.  

Bij de behandeling van de verantworoding van de eerder gedane toezegging over de 

mogelijkheden van het verplaatsen van scooters van fietspad naar rijbaan, zegt wethouder 

Sikkema het volgende toe. Alhoewel het nog afwachten is wanneer en of wetgeving op dit 

punt zal worden ingevoerd, toch zal er al onderzoek door de gehele stad gaan plaatsvinden 

wat de eventuele knelpunten zijn. Dit onderzoek zal in ieder geval klaar zijn als de wetgeving 

wordt ingevoerd.    

(2017/442594) 
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8.  Rondvraag 

 

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

 

10.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Parkeren bij nieuwbouw 

 

Cie Beheer 21/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/272203) 

 

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

 

2.1   Brief van wethouder Sikkema aan cie beheer inzake Kenaupark d.d. 4 september 

2017  

Cie Beheer 21/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/402427) 

 

2.2   Toelichtingsgesprek herinrichting Dreef 

Cie Beheer 21/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/413051) 

 

 

III Ingekomen stukken 

Cie Beheer 21/9/2017: alle ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen 

(2016/516220) 

 

3.1   luchtkwaliteit aan de programmacommissie 

Cie Beheer 21/9/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/408399) 

 

 

 

 

 

 

 

 


