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Besluitenlijst 

 

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 11 oktober 2018 

 Aantal bezoekers: 40 

 Aantal sprekers: 8 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Inventarisatie rondvraag + Mededelingen commissieleden en wethouders 

 

4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

 

5.  Het transcript van de vergadering van 13 september 2018 (alleen n.a.v.) 

Cie Beheer 11/10/2018: geen opmerkingen 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

6.  Vaststellen ambitiekaart Haarlemse Wateren 
Commissie Beheer 11-10-2018: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 18 oktober 
2018. Er zijn drie toezeggingen gedaan: 2018/695235 en 2018/695287 en 2018/695329.  
 

•  Toezeggingen -  

 Toevoegen aan Open Data brughoogtes Haarlemse grachten e.d. 

Bij de behandeling van agendapunt 6 Vaststellen ambitiekaart Haarlemse Wateren zegt 

portefeuillehouder dhr. Wienen toe, de brughoogtes van de Haarlemse grachten e.d. op te laten 

nemen in de Open Data. De brughoogtes van de bruggen over het Spaarne staan hier reeds in 

vermeld.(2018/695235) 

 
 

•  Toezeggingen -  

Voorstel over al dan niet (meer) innen doorvaart-gelden en de financiële consequenties hiervan 

vóór of in de Kadernota 2019 

Bij de behandeling van agendapunt 6 Vaststellen ambitiekaart Haarlemse Wateren zegt 

portefeuillehouder dhr. Wienen toe, met een voorstel te komen over het al dan niet (meer) 

innen van de doorvaartgelden en de financiële consequenties hiervan. Dit voorstel ontvangt de 

raad indien mogelijk vóór en anders in de Kadernota 2019 (2018/695287) 

 



  2/6 

 

•  Toezeggingen -  

 Tussenrapportage of stand van zaken voortgang electrificatie-proces rondvaartboten en 

verhuur van boten 

Bij de behandeling van agendapunt 6 Vaststellen ambitiekaart Haarlemse Wateren zegt 

portefeuillehouder dhr. Wienen toe halverwege de looptijd van het traject electrificatie van 

rondvaartboten en verhuur van boten, te komen met een tussenrapportage of stand van zaken. 

Aangezien de looptijd van dit proces tot 2025 is, zal deze tussenrapportage of stand van zaken 

verschijnen rond oktober 2021 (2018/695329) 

 

(2018/450652) 

 

 

7.  Extra maatwerk bij het implementeren van SPA 
Commissie Beheer 11-10-2018: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 18 
oktober 2018 
 

 

(2018/411308) 

 

 

 

8.  Verhogen bestedingsplafond Duurzaamheidslening 
Commissie Beheer 11-10-2018: kan als hamerstuk naar de raad van 18 oktober 2018 
 

 

(2018/394692) 

 

 

9.  Bestuursrapportage 2018 
  
Commissie Beheer 11-10-2018: commissie Beheer geeft aan dat commissie Bestuur mag 
beslissen over de status van behandeling in de Raad van 18 oktober 2018.  

 

(2018/576433) 

 

 

10.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
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 Overige punten ter bespreking 

 

 

11.  Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting Houtplein en omgeving vrijgeven voor inspraak 
Commissie Beheer 11-10-2018: voldoende besproken. Er zijn toezeggingen gedaan te weten: 
2018/695055 en 2018/695129 en 2018/695163. 

 

(2018/559481) 

 

 

 •  Toezeggingen -  Commissie Beheer informeren of er een informatienota komt over 

concessies en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) 

Bij de behandeling van agendapunt 11 Voorlopig ontwerp voor de herinrichting Houtplein 

en omgeving vrijgeven voort inspraak, zegt wethouder Snoek toe de commissie te 

informeren of hij zal komen met een informatienota over de concessies in het openbaar 

vervoer en de Vervoerregio Amsterdam. (2018/695055) 

 

 

 •  Toezeggingen - Commissie Beheer informeren waarom de opgevraagde informatie vanuit 

het WOB-verzoek niet gedeeld kon worden 

Bij de behandeling van agendapunt 11 Voorlopig ontwerp voor de herinrichting Houtplein 

en omgeving vrijgeven voor inspraak zegt wethouder Snoek toe de commissie te 

informeren waarom de de informatie zoals deze was opgevraag in het WOB-verzoek, niet 

gedeeld kon worden. 2018/695129 

 

 •  Toezeggingen -  Helderheid verschaffen over cijfers over busintensiteit in verleden en nu 

Bij de behandeling van agendapunt 11 Voorlopig ontwerp voor de herinrichting Houtplein 

en omgeving vrijgeven voor inspraak, zegt wethouder Snoek, op verzoek van D66 toe, 

helderheid te verschaffen over de cijfers met betrekking tot de busintensiteit in het 

verleden en nu. 2018/695163 

 

 •  Toezeggingen - Toevoegen verkeersonderzoek aan stukken voorlopig ontwerp (VO) 
Houtplein 
Bij de behandeling van agendapunt Informatienota Voortgang Herinrichting Houtplein en 
omgeving zegt wethouder Snoek toe, het verkeersonderzoek toe te voegen aan de stukken 
van het voorlopig ontwerp (VO) Houtplein wanneer het VO in de commissie Beheer 
besproken wordt. 
 
Cie Beheer 11/10/2018: voldoende besproken 

(2018/582638) 
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12.  1e bespreking concept Raadsjaaragenda 
Cie Beheer 11-1--2018: voldoende besproken, opmerkingen doorgegeven aan benw-proces. 

 

 

13.  Subsidieregeling versneld energieneutraal maken particuliere woningen 
Commissie Beheer 11-10-2018: voldoende besproken. Commissie wil de subsidieregeling ter 
informatie ontvangen. Daartoe is een toezegging aangemaakt 2018/688502  

 

(2018/347423) 

 

 •  Toezeggingen - Commissie Beheer ontvangt subsidieregeling versneld energieneutraal 
maken van particuliere woningen ter informatie 
Bij de behandeling van het agendapunt subsidieregeling versneld energieneutraal maken 
van particuliere woningen vraagt de commissie Beheer om toezending, ter informatie, van 
deze nog op te stellen regeling wanneer deze gereed is. Het opstellen van deze regeling 
betreft een collegebevoegdheid. Wethouder Sikkema stemt hiermee in. 

(2018/688502) 

 

 •  Jaaragenda - Verordening Haarlems Energiefonds 
Vaststellen van de verordeningen is een raadsbevoegdheid 
Cie Beheer 11/10/2018: voldoende besproken 

(2018/15461) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging weth Sikkema te komen met notitie over het vergroenen van 
bouwleges  
13.2  'Klimaatdoelen dichterbij door vergroenen bouwleges' 

De motie ingediend door de fracties  AP en GLH wordt ingetrokken na toezegging 
wethouder Sikkema te komen met een notitie voor de Kadernota 2018 over de 
mogelijkheden voor het vergroenen van bouwleges. 

 
Cie Beheer 11/10/2018: voldoende besproken 

(2017/565970) 

 

14.  MRA-Voedselnetwerk 'voedsel verbindt'  
Cie Beheer 11/10/2018: voldoende besproken 

 

  

15.   Rondvraag 

 

16. 16 Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Verkeersveiligheidanalyse 2017 
Commissie Beheer 11 oktober 2018: voor kennisgeving aangenomen.  

 

(2018/14969) 

 

 

1.2 Vaststellen samenwerkingsovereenkomst MRA programma Warmte-Koude 
Commissie Beheer 11 oktober 2018: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2018/545790) 

 

II Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 

 

2.1 Beschikbaarheid parkeerautomaten 
Cie Beheer 11/10/2018: voor kennisgeving aangenomen 

 

 

2.2 Spaarne walmuur: resultaat aanbesteding en vervolgstappen 
Cie Beheer 11/10/2018: voor kennisgeving aangenomen 

 

 

2.3 Terugkoppeling aan commissie over (on) mogelijkheden alternatieven omleiding buslijn 2 als 

gevolg van werkzaamheden  
Cie Beheer 11/10/2018: voor kennisgeving aangenomen 
 
Bij de rondvraag zegt wethouder Snoek op verzoek van de SP-mw. Eckhard, het volgende toe. 

Op dit moment wordt buslijn 2 omgeleid vanwege werkzaamheden. De wethouder zal 

nogmaals bezien of er alternatieven zijn voor deze omleiding en eventueel hierover met 

Connexxion in overleg treden. Hij zal de commissie binnen twee weken op de hoogte brengen 

van de stand van zaken en de eventuele (on)mogelijkheden.   

 

(2018/367120) 
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III Ingekomen stukken 

 

 

3.1 •  Bezwaar tegen plaatsing containers in de Lijsterstraat 
Cie Beheer 11/10/2018: voor kennisgeving aangenomen 

 

 

3.2 •  Incontinentie en toegankelijkheid 
Cie Beheer 11/10/2018: er is aan de ambtelijke organisatie gevraagd wanneer het onderwerp 
Toegankelijkheid in commissieverband besproken gaat worden. Zodra dit besproken wordt, 
moeten deze stukken over incontinentie hieraan toegevoegd worden.  

 

 

 


