Besluitenlijst

Commissie beheer
Datum:
Aantal bezoekers:
Aantal sprekers:

donderdag 13 december 2018
9
6

1.

Opening en mededelingen voorzitter

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Mededelingen commissieleden en wethouders

4.

Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst

5.

Het transcript van de vergadering van 15 november 2018 (alleen naar aanleiding van)
Ter advisering aan de raad

6.

Eerste begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst IJmond. Zienswijze raad.
Cie Beheer 13/12/2018: mag door naar de Raad als hamerstuk
(2018/735387)
Overige punten ter bespreking

7.

Reactie college op en initiatiefvoorstel van Groen Links "meer regie bij energietransitie
bestaande bouw"
Cie Beheer 13/12/2018: voldoende besproken. Initiatiefnemers stellen i.s.m. de griffie een
raadsstuk op. Streven is dit raadsstuk in de januarivergaderingen te behandelen
(2018/624347)
Overige punten ter bespreking

8a Voortgang en planning Moderniseren Parkeren
Cie Beheer 13/12/2018: voldoende besproken. Moties en toezeggingen afgedaan.
(2018/755026)
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8b. Bewoners naar de garage
Cie Beheer 13/12/2018: voldoende besproken. Er zijn 2 toezeggingen gedaan te weten
2018/878301 en 2018/878322
(2018/684410)
• Toezeggingen - Informatienota over welke doelgroep in welke parkeergarage en de
bijbehorende tarieven
Bij de behandeling van agendapunt 8b Bewoners naar de garage zegt wethouder Sikkema
toe te komen met een informatienota waarin wordt vermeld welke garage in de stad voor
welke doelgroep bedoeld is en ook wat de bijbehorende tarieven zullen zijn.
(2018/878301)
• Toezeggingen - Overgangsregeling voor bewoners naar de garage
Bij de behandeling van agendapunt 8b Bewoners naar de garage zegt wethouder Sikkema
toe dat er een overgangsregeling ontworpen gaat worden voor die bewoners die het betreft
zodat deze bewoners niet in één keer het hogere tarief hoeven te betalen.
(2018/878322)
9.

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

Ter advisering aan de raad

10. Vaststellen Raadsjaaragenda 2019
(2018/790392)
Commissie Beheer 13-12-2018: kan als hamerstuk met stemverklaring naar de raad van 2012-2018
Wethouder Sikkema komt voor de raadsvergadering terug op 2 openstaande vragen inzake
de Milieuzone en Luchtkwaliteit.
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Overige punten ter bespreking

11. Evaluatie projecten Groot Onderhoud
Cie Beheer 13/12/2018: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan 2018/878432
(2018/750752)
• Toezeggingen - Commissie informeren of er nog opstaande punten in de oplevering van het
schelpenpad op de Dreef zijn.
Bij de behandeling van agendapunt 11 Evaluatie projecten groot onderhoud zegt
wethouder Snoek toe de commissie te informeren of er nog opstaande punten zijn in de
oplevering van het schelpenpad op de Dreef.
(2018/878432)
12. Toezegging: commissie Beheer laten weten of er meer geveltuinen zijn nu daar beleid voor is
vastgesteld.
Cie Beheer 13/12/2018: voldoende besproken
(2018/582846)
13. Overzicht meldingen openbare ruimte
Cie beheer 13/12/2018: voldoende besproken. Er is zijn 2 toezeggingen gedaan 2018/878507
en 2018/878531
(2018/667892)
• Toezeggingen - Waar mogelijk meer inzicht in unieke meldingen
Bij de behandeling van agendapunt 13 Overzicht meldingen openbare ruimte zegt
wethouder Snoek het volgende toe. Daar waar het mogelijk is, en het geen extra
(administratieve) lasten voor de burgers die meldingen doen oplevert, zal in de volgende
rapportage meer inzicht worden geboden in het aantal unieke meldingen openbare ruimte
(Mor-meldingen).
(2018/878507)
• Toezeggingen - Meer kwalitatieve cijfers met betrekking tot het 'afval-deel' van de
meldingen openbare ruimte
Bij de behandeling van agendapunt 13 Overzicht meldingen openbare ruimte zegt
wethouder Snoek toe in de volgende rapportage meer kwalitatieve cijfers met betrekking
tot het 'afval-deel' van de meldingen openbare ruimte (MOR-meldingen) op te nemen.
(2018/878531)
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14 Rondvraag

15 Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken

I

Actieve informatieplicht

1.1 Vaststellen schema m.b.t. ontheffingen voor voetgangersgebieden
Cie Beheer 13/12/2018: voor kennisgeving aangenomen.
(2018/702824)
1.2 Ontwikkelingen openbare verlichting en (het toepassen van) gelijkspanning
Cie Beheer 13/12/2018: voor kennisgeving aangenomen.
(2018/318371)

1.3 Beleidsregel plaatsen van EV laadpalen Haarlem
Cie Beheer 13/12/2018: op verzoek van Jouw Haarlem agenderen voor een volgende
commissievergadering. Doel van de bespreking: Jouw Haarlem wil dieper ingaan op het beleid
van het plaatsen en weghalen van de elektrische laadpalen.
(2018/492923)
1.4 Risicoanalyse collectieve zonnestroom
Cie Beheer 13/12/2018: op verzoek van de Actiepartij (AP) agenderen voor een volgende
commissievergadering. Doel van de bespreking: de AP is van mening dat er te weinig
coöperatieve zonnedaken van de grond komen. De besprekingen zou er toe moeten leiden
risico's weg te nemen bij dak eigenaren en zonnecoöperaties waardoor er meer dakeigenaren bereid zijn om hun dak ter beschikking te stellen aan zonnecoöperaties
(2018/620902)
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II

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

2.1 Helderheid verschaffen over cijfers over busintensiteit in verleden en nu
Cie Beheer 13/12/2018: voor kennisgeving aangenomen
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 bus-intensiteit in het verleden en nu.
(2018/695163)

III

Ingekomen stukken

3.1 • Advies Rover Haarlem inzake kredietaanvraag Amerikaweg Kruispunten
Cie Beheer 13/12/2018: voor kennisgeving aangenomen
3.2 • Bezwaarschrift verwijderen laadpaal getekend 31112018 (gescand ontvangen van burger)
Cie Beheer 13/12/2018: voor kennisgeving aangenomen
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