
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 8 februari 2018 

 Aantal 

bezoekers: 

9 

 Aantal sprekers: 6 

 

 

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 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

5.  Keuze tracé fietsroute Dolhuysbrug/Kennemerbrug 

 

Cie Beheer 8/2/2018: voldoende besproken, meerderheid wil voorlopug geen 

Dolhuysbrug. Raadsmeerderheid kiest voor optie 2 uit de opinienota te weten: - het 

opwaarderen van het bestaande tracéé Kennemerbrug/Schoterweg. 

(2018/4288) 

 

 

 

6.  DO HOV Noord komt terug ter bespreking 
Bij de bespreking van het vrijgeven voor inspraak van het voorlopig ontwerp (VO) van het 

hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Noord zegt wethouder Sikkema het volgende toe. 

Zij neemt de opmerkingen in deze vergadering van 18 februari 2016 gemaakt door de 

commissieleden mee en behandelt deze als ware het inspraak. Deze opmerkingen en de 

reactie van het college daarop, zijn dus terug te vinden straks in het definitief ontwerp 

(DO). Op verzoek van de SP zal in het DO ook de reactie van de provincie hierop 

zichtbaar zijn. De wethouder zal het DO proactief, dus ter bespreking, laten agenderen in 

de commissievergadering als het college over het DO besloten heeft. 

(2016/97522) 

 

Cie Beheer 8/2/2018: commissie stemt in met DO HOV Noord; college kan 

realisatieovereenkomst tekenen. Motie 22.1 is afgedaan 

(2016/97522) 

 

   Moties - Motie 22.1  Jan Gijzenkade, fietsen we er niet even tussendoor 

Draagt het college op 
• In gesprek te gaan met bewoners en andere betrokken partijen over de voorgenomen 

herinrichting van het kruispunt Jan Gijzenkade-Rijkstraatweg 

• De commissie beheer de uitkomsten van dit gesprek ter bespreking voor te leggen 

(2017/368019) 

 

Cie Beheer 8/2/2018: commissie stemt in met DO HOV Noord; college kan 

realisatieovereenkomst tekenen. Motie 22.1 afgedaan 

(2017/368019) 
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7.  Rondvraag 

 

8.  Agenda komende commissievergadering(en), Jaarplanning en Actielijst (lijsten worden 

uiterlijk donderdag 1/2/2018 toegevoegd). 

Cie Beheer 8/2/2018: Geen stukken vanuit de ter kennisname stukken geagendeerd. 

 

9.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

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

 

1.1   Brief van wethouder Sikkema d.d. 22 januari 2018 betreft Vrijgave voor 

inspraak  

Cie Beheer 8/2/2018: voor kennisgeving aangenomen  

(2018/50614) 

 

 
 

 

 

 

 

 


