
 

Besluitenlijst  
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 23 maart 2017 

 Aantal 

bezoekers: 

14 

 Aantal sprekers: 3 
 

 

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.  Onttrekking aan de openbaarheid van de Toekanweg 

Cie Beheer 23 maart 2017: kan door naar de Raad als bespreekpunt 

(2017/68057) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Vaststellen informatienota Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma 

Cie Beheer 23/03/2017: voldoende besproken 

(2017/93567) 

 

 

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

toegangsregeling voetgangersgebieden  

Cie Beheer 23/3/2017: beide stukken voldoende besproken, er is een toezegging gedaan 

(2017/152978) m.b.t. het stuk 'Haarlem intensiveert de reductie van uitstoot bestel- en 

vrachtauto's 

(2016/567610) 

 

   Toezeggingen - 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) 

 

 

8.  Conceptontwerp Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 Groen en Bereikbaar 

Cie Beheer 23/03/2017: eerste termijn commissie afgerond. Verder behandelen op 30/3/2017. 

(2017/81633) 

 

 

9.  Rondvraag 
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10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

 

MEDEDELING: In overleg met uw commissievoorzitter en de wethouder wordt nog bekeken 

wanneer het Beleidsplan Openbare Verlichting weer gereed is voor agendering.  

 

ONTVANGEN 

Ter advisering: 

 Ontwerp-begroting en ontwerp-jaarplan 2018 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid 

Zuid-Kennemerland; 

 Ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid 

Zuid-Kennemerland; 

 

Ter bespreking: 

 Brief van bewonersaktiecomité Jan Gijzenkade  en Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt aan B & 

W en de gemeenteraadsleden over Verzoek tot inrijverbod zware vrachtwagens op de Jan 

Gijzenkade EN Verzoek tot snelheid remmende maatregelen. 

 + beantwoording door gemeente. [is NOG NIET klaar, gevraagd is dit te regelen]. 

 

VERWACHT op basis van Jaarplanning en Actielijst (!) 

 

Ter bespreking: 

 Opinienota boombehoud Noorder Emmakade 

 DO HOV Noord komt terug ter bespreking 

 

 

 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2017 voor Haarlem 

Cie Beheer 23/3/2017: op verzoek van Groen Links agenderen voor een volgende 

commissievergadering, waarbij de fractie aangeeft dat het een korte behandeling mag zijn. 

(2017/51489) 

 

 

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

 

 

2.1 Evaluatie Paswerkcontract handhaving fietsen rond Station 

Cie Beheer 23/3/2017: op verzoek van Hart voor Haarlem agenderen voor een volgende 

commissievergadering 

(2016/577860) 
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2.2   Brief van wethouder Sikkema d.d. 13 maart 2017 inzake Uitbreiding bomenkap 

Churchilllaan 

Cie Beheer 23/3/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/128529) 

 

2.3   Brief van wethouder Sikkema d.d. 9 maart 2017 aan cie beheer inzake Viskraam op 

de Friese Varkenmarkt  

Cie Beheer 23/3/2017: op verzoek van de VVD agenderen voor een volgende 

vergadering, de fractie Hart voor Haarlem heeft aangegeven alle bijbehorende 

correspondentie te willen ontvangen 

(2017/124102) 

 

2.4   Brief van wethouder Sikkema d.d. 31 januari 2017 aan cie beheer  Stand van zaken 

DVM 

Cie Beheer 2/3/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/31448) 

 

 

2.5 Gen. Spoorlaan/J.Gijzenkade west, Startbrief 

Groot onderhoud 

(2016/181389) 

Cie Beheer 23/3/2017: voor kennisgeving aangenomen, er is een toezegging gedaan 

namelijk dat het VO ter bespreking wordt aangeboden (2017/153332).  

(2016/181389) 

 

   Toezeggingen - VO Gen. Spoorlaan/J. Gijzenkade west komt ter bespreking naar de 

commissie Beheer. 

Bij de ter kennisname stukken van de vergadering van de commissie Beheer van 23/3/2017 

zat de startbrief over de Gen. Spoorlaan en de Jan Gijzenkade west. De startbrief wordt niet 

geagendeerd maar wethouder Sikkema zegt wel toe, op verzoek van de SP, het VO dat straks 

volgt, ter bespreking aan te bieden aan de commissie Beheer. 

(2017/153332) 

 

 

2.6 Afdoening toezegging wethouder bespreekt met NS uitvallen doordeweekse nachttrein en 

koppelt terug.  

Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Sikkema toe, op verzoek van de AP, 

het uitvallen van de doordeweekse trein van 01.30 uur te bespreken met de NS en de 

commissie over de uitkomst te berichten. 

(2017/41802) 

Cie Beheer 23/3/2017: afdoening voor kennisgeving aangenomen 

(2017/41802) 

 

2.7 Afdoening toezegging nagaan mogelijkheden van verhoging tarief te betalen via 

parkeerapp op plaatsen waar betaald parkeren eigenlijk niet is toegestaan.  

Bij de behandeling van het agendapunt 'Brief wethouder Sikkema d.d. 6 oktober 2016 inzake 

Parkeren met gebruikmaking van een mobiele app in parkeerzone C + Brief wethouder 

Sikkema dd 12 oktober 2016 inzake Vervolgbrief parkeren met gebruikmaking van een 

mobiele app in parkeerzone C' zegt wethouder Sikkema het volgende toe. Op verzoek van de 

SP zal zij laten nagaan of het mogelijk is om het tarief extreem hoog te maken als via de app 
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wordt geparkeerd waar het niet is toegestaan, maar waar het niet te handhaven is. 

 

(2016/512527) 

Cie Beheer 23/3/2017: afdoening toezegging voor kennisgeving aangenomen 

(2016/512527) 

 

 

 

III Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording art. 38 vragen fractie SP inzake herinrichtingsvoorstel Prattenburg 

Cie Beheer 23/3/2017: beantwoording is per abuis ook opgenomen bij de ter kennisname 

stukken van 30/3/2017. Dán wordt besloten of de antwoorden geagendeerd worden en 

wordt dus ook besloten of ze zijn afgedaan of niet.  

(2017/92588) 

 

 

IV Ingekomen stukken 

 

4.1   ontheffing van het provinciale beleid windmolens Schoteroog Haarlem 

Cie Beheer 23/3/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/107145) 

 

 

4.2   Gemeentelijk groen beheren en onderhouden 

Cie Beheer 23/3/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/113171) 

 

 

 

 

 

 

 

 


