
 

Besluitenlijst  
 

   
 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 30 maart 2017 

 Aantal bezoekers: 15 

 Aantal sprekers: 4 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie beheer van 2 en 9 maart 2017 + 03-09 

Raadsmarkt Routekaart versnelling Duurzaamheidsprogramma 9 maart 2017 

Cie Beheer 30/03/2017: alle verslagen ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Vrijgeven Voorlopig Ontwerp Julianastraat e.o. 

Cie Beheer 30/3/2017: voldoende besproken 

 (2016/572921) 

 

 

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

Cie Beheer 30/03/2017: voldoende besproken 

(2017/81633) 

 

 

8.  Rondvraag 

 

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

ONTVANGEN 
Ter advisering: 

 Ontwerp-begroting en ontwerp-jaarplan 2018 gemeenschappelijke regeling 
bereikbaarheid Zuid-Kennemerland; 

 Ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling 
bereikbaarheid Zuid-Kennemerland; 

 Beschikbaar stellen krediet voor realisatie definitief ontwerp (DO) fase 1 van het 
Schoterbos. 

 
 
Ook is ontvangen:  Vaststellen administratieve aanpassing parkeerverordening. Dit stuk 
staat NIET aangekondigd in de Jaarplanning. Als er geen tijd beschikbaar is in april, kan het 
zijn dat dit naar mei gaat! 
 
Ter bespreking: 

 Vaststellen Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2017 voor Haarlem 

 Bespreking aansprakelijkheidsstelling/vaststellingsovereenkomst Stationsplein 
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 Brief van bewonersaktiecomité Jan Gijzenkade  en Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt 
aan B & W en de gemeenteraadsleden 

 Aanpassingen Handboeken Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Schalkwijk en 
Noord 

 Brief van wethouder Sikkema d.d. 9 maart 2017 aan cie beheer inzake Viskraam op 
de Friese Varkenmarkt 

 
VERWACHT, NOG NIET ONTVANGEN op basis van Jaarplanning en Actielijst (!) 

 Opinienota boombehoud Noorder Emmakade 

 DO HOV Noord komt terug ter bespreking 

 Spaarne, vervangen kademuur 
 

 

Door de commissie geagendeerd op 30/03/2017: 

 Op verzoek van de SP: beantwoording art. 38 vragen Prattenburg 

 Op verzoek van D66: brief wethouder over losloopgebieden honden 

 Op verzoek van de AP: brief wethouder over stand van zaken fietsbeleid. 

 

 

 

 

10.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

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

 

   Brief van wethouder Sikkema d.d. 15 maart 2017 inzake parkeermonitor geheel 2016 

Cie Beheer 30/03/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/133254) 

 

 

   Brief van wethouder Sikkema d.d. 15 maart 2017 inzake Concept-vervoerplan Haarlem-

IJmond 2018 

Cie Beheer 30/3/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/133103) 

 

 

   Brief van wethouder Sikkema d.d. 15 maart 2017 inzake Actualisatie kaart losloopgebieden 

honden 

Cie Beheer 30/3/2017: op verzoek van D66 agenderen voor een volgende vergadering 

(2017/134029) 

 

 

   Brief van wethouder Sikkema d.d.13 maart 2017 aan cie beheer inzake stand van zake 

fietsbeleid 

Cie Beheer 30/3/2017: op verzoek van de AP agenderen voor een volgende vergadering 

(2017/130961) 
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   Brief van wethouder Sikkema d.d. 15 maart 2017 inzake Fiets- en ov-impuls Waarderpolder 

Cie Beheer 30/03/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/133521) 

 

 

II Beantwoorde raadsvragen 

 

 Ingekomen raadsvragen ex artikel 38 RVO fractie SP inzake bewonersinitiatief Herinrichting 

ventweg Prattenburg 1-411 (hoogbouw) 

(2017/67915) 

Cie Beheer 30/03/2017: op verzoek van de SP agenderen voor een volgende vergadering 

(2017/67915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


