
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 8 maart 2018 

 Aantal 

bezoekers: 

12 

 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.  Vaststellen concept verslag van de commissie Beheer van 8 februari (openbaar) en 22 februari 

2018 (openbaar en besloten) 

Cie Beheer 8/3/2018: Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie. De verslagen zijn 

vastgesteld 

(2018/87941) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Burgerinitiatief Verkeersveilige Europawijk (Engelandlaan geen racebaan) 

(2018/71976) 

Cie Beheer 8/3/2018: burgerinitiatief gaat door naar Raad als bespreekpunt. Griffie stelt 

raadsstuk op 

 

(2018/71976) 

 

   Standpunt ten aanzien van bewonersinitiatief Engelandlaan e.o. 

Cie Beheer 8/3/2018: n.a.v. de commissiebehandeling wordt een raadsstuk door griffie 

gemaakt. Deze Informatienota dient als achtergrondinformatie bij dat raadsstuk 

(2018/81841) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

7.  Brief van wethouder sikkema d.d. 19 januari 2018 inzake Meldingen openbare ruimte 

 

   Brief van wethouder sikkema d.d. 19 januari 2018 inzake Meldingen openbare ruimte 

Cie Beheer 8/3/2018: voldoende besproken er is een toezeggeing gedaan 

(2018/50444) 

 

   Toezeggingen - Halfjaarlijks rapporteren over meldingen openbare ruimte uitgesplitst naar 

domein 

Bij de behandeling van de brief van wethouder Sikkema d.d. 19 januari 2018 inzake 

Meldingen openbare ruimte zegt wethouder Sikkema toe halfjaarlijks te gaan rapporteren aan 

de commissie Beheer over het aantal meldingen openbare ruimte uitgesplitst naar domein. 

Deze rapportage zal in ieder geval aangeven hoeveel meldingen er per domein zijn en 

hoelang het duurde voordat die waren opgelost. 

(2018/139465) 
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8.  Ambities Nota Fietsparkeren 

Cie Beheer 8/3/2018: voldoende besproken 

(2018/62858) 

 

9.  Herinrichting Kinderhuisvest/Kenaupark; reactie op bewonersbrief 

 

   Herinrichting Kinderhuisvest/Kenaupark; reactie op bewonersbrief 

Cie Beheer 8/3/2018: niet besproken; er komt nog een brief van de wethouder naar de 

commissie Beheer nadat met betrokken burgers is gesproken 

(2018/42114) 

 

 

10.  Rondvraag 

 

   Toezeggingen - Brief toegezegd over privacy-aspecten pasjes ondergrondse afvalcontainers 

Bij de rondvraag van de commissie Beheer van 8 maart 2018 zegt wethouder Sikkema op 

verzoek van de VVD het volgende toe. Zij zal een brief aan de commissie sturen waarin 

wordt ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de privacy-aspecten van de pasjes 

van de ondergrondse afvalcontainers in Haarlem. Deze brief zal indien van toepassing ook 

aangeven waarom er nog geen definitief besluit genomen kan worden en zal daarbij ingaan 

op de landelijke ontwikkelingen.  

(2018/139527) 

 

 

11.  Agenda komende commissievergadering(en) 

 

   Toezeggingen - Brief toegezegd van wethouder aan commissie Beheer over rijrichting 

Bakenessergracht nadat gesprek met bewoners is geweest 

Bij de behandeling van het agendapunt Agenda komende commissievergaderingen zegt 

wethouder Sikkema het volgende toe. Bij de ingekomen stukken van de vergadering zat een 

brief van bewoners van de Bakkenessergracht die de rijrichting van de gracht willen 

omdraaien. De Actiepartij wilde deze brief agenderen voor een volgende 

commissievergadering. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente binnenkort een 

gesprek met de bewoners heeft. Zij zal de commissie Beheer per brief informeren over de 

uitkomsten van dit gesprek. Naar aanleiding van de te ontvangen brief van de wethouder zal 

de commissie beslissen of het onderwerp al dan niet geagendeerd wordt. 

(2018/139542) 

 

 

12.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Monitoring Startprogramma Circulaire Economie 

Cie Beheer 8/3/2018: ovv fractie Groen Links bespreken in een volgende 

commissievergadering. Reden om dit te bespreken is dat er het afgelopen jaar mee gestart 

is en daarom vindt Groen Links een eerste evaluatie zeker belangrijk.  

(2017/309731) 
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2 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

 

2.1 Taxipilot Oude Groenmarkt 

Cie Beheer 8/3/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/88597) 

 

III Ingekomen stukken 

 

3.1   171221 Bakenessergracht handtekeningenlijst bewoners veiliger parkeren en 

verandering rijrichting  

Cie Beheer 8/3/2018: commissie wacht een brief van de wethouder af n.a.v. gesprek 

dat nog gaat plaatsvinden. 

(2017/614132) 

 

 

3.2   Bezwaarbrief mevr. Kelderhuis mbt kruispunt Jan Gijzenkade 

Cie Beheer 8/3/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/113727) 

 

 

3.3   Reactie fam Wickel mbt kruispunt Jan Gijzenkade 

Cie Beheer 8/3/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/109536) 

 

 

 

 

 

 

 

 


