Besluitenlijst

Commissie beheer
Datum:
Aantal bezoekers:
Aantal sprekers:

donderdag 13 september 2018
15
6

1.

Opening en mededelingen voorzitter

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Inventarisatie rondvraag + Mededelingen commissieleden en wethouders

4.

Agenda komende vergadering(en).

Geagendeerd voor een volgende commissievergadering
• Voortgang duurzaamheidsprogramma
• Status update beschikbare daken voor zonnepanelen
• Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RVO van de CU Haarlem over milieu-inspecties
• Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RVO PvdA over deelfietsen
• Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RVO van CU Haarlem betreft het onderhoud van
wegen

5.

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

Overige punten ter bespreking
6. Informatienota Voortgang Herinrichting Houtplein en omgeving.
Cie Beheer 13/9/2018: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan 2018/582638.
(2018/389282)
• Toezeggingen - Toevoegen verkeersonderzoek aan stukken voorlopig ontwerp (VO)
HoutpleinBij 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.
(2018/582638)
-

Kenmerk: /
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7.

Tijdelijke snelheidsbeperkende maatregelen Engelandlaan
Cie Beheer 13/9/2018: voldoende besproken
(2018/382892)

8.

Bewuster insectenbeheer
Cie Beheer 13/9/2018: voldoende besproken. Er zijn 4 toezeggingen gedaan 2018/582767,
2018/582800, 2018/582846 en 2018/582732

• Toezeggingen - Toezegging: beantwoording vraag over in dienst nemen ecoloog bij
gemeente Haarlem en bij Spaarnelanden betrekken bij evaluatie Ecologisch Beleidsplan.
Bij de behandeling van het agendapunt 'bewuster insectenbeheer' zegt wethouder Snoek
het volgende toe op verzoek van de PvdA. Hij zal de vraag of de gemeente Haarlem of
Spaarnelanden een eigen ecoloog in dienst moeten nemen, betrekken bij de aanstaande
evaluatie van het Ecologisch beleidsplan 2013-2030.
• Toezeggingen - Toezegging: tips inzake bewuster insectenbeheer betrekken bij evaluatie
Ecologisch Beleidsplan 2013-2030
Bij de behandeling van het agendapunt 'bewuster insectenbeheer' zegt wethouder Snoek
toe de tips inzake bewuster insectenbeheer te betrekken bij de aanstaande evaluatie van
het Ecologisch beleidsplan 2013-2030.
(2018/582732)
• Toezeggingen - Toezegging: bestrijding ongewenste exoten betrekken bij evaluatie
Ecologisch Beleidsplan 2013-2030
Bij de behandeling van het agendapunt 'bewuster insectenbeheer' zegt wethouder Snoek
toe de bestrijding van ongewenste exoten te betrekken bij de aanstaande evaluatie van het
Ecologisch beleidsplan 2013-2030.
(2018/582800)
-

• Toezeggingen - Toezegging: commissie Beheer laten weten of er meer geveltuinen zijn nu
daar beleid voor is vastgesteld. Bij de behandeling van het agendapunt 'bewuster
insectenbeheer' zegt wethouder Snoek toe, op verzoek van GroenLinks, mevr. Oosterbroek,
aan de commissie Beheer te laten weten of er nu meer geveltuinen in Haarlem zijn nu daar
eerder beleid voor is vastgesteld.
(2018/582846)

Kenmerk: /
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9.

Parkeermaatregelen bezoekersparkeren Centrum (B-zone).
Cie Beheer 13/9/2018: voldoende besproken. Er zijn moties vreemd aangekondigd door VVD,
Jouw Haarlem en Trots Haarlem

10. Rondvraag
Er is een toezegging gedaan: 2018/582915
• Toezeggingen - Toezegging: nagaan bij Spaarnelanden waarom omslagpunt bij weghalen
illegale vuilniszakken bij container op 5 ligt en of dit verhoogd kan worden en welke kosten
daarmee gemoeid zijn Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Snoek, op
verzoek van de VVD, de heer Aerssens, het volgende toe. Op dit moment, naar de
wethouder meent, neemt Spaarnelanden tot vijf vuilniszakken direct mee wanneer deze
illegaal geplaatst zijn naast een container. De wethouder zal bij Spaarnelanden informeren
waarom dit omslagpunt op vijf ligt en of dit verhoogd kan worden en welke kosten daarmee
gemoeid zijn.
(2018/582915)
-

11. Sluiting
Ter kennisname meegezonden stukken

I Actieve informatieplicht
1.1 Vrijgeven Bomenverordening voor inspraak
Cie Beheer 13/9/2018: voor kennisgeving aangenomen. Toezeggingen nog niet afgedaan; dat
komt bij definitief voorstel voor Bomenverordening.
-

1.2 Schetsontwerp kruispunten Amerikaweg
Cie Beheer 13/9/2018: voor kennisgeving aangenomen.

Kenmerk: /
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1.3 Definitief Ontwerp fietsoversteek Schipholweg
Cie Beheer 13/9/2018: voor kennisgeving aangenomen.
(2018/295824)
1.4 Voortgang duurzaamheidsprogramma
Cie Beheer 13/9/2018: op verzoek van de PvdA geagendeerd voor een volgende
commissievergadering in combinatie met BBV 2018/182795 inzake Status update beschikbare
daken voor zonnepanelen. Doel van de bespreking is: volgens de PvdA moet er een concreter
duurzaamheidsprogramma komen en de PvdA wil bespreken hoe de gemeente in 2030
klimaatneutraal kan zijn.
1.5 Status update beschikbare daken voor zonnepanelen
Cie Beheer 13/9/2018: op verzoek van de PvdA geagendeerd voor een volgende
commissievergadering in combinatie met BBV 2018/210064 inzake Voortgang
duurzaamheidsprogramma. Doel van de bespreking is: volgens de PvdA moet er een
concreter duurzaamheidsprogramma komen en de PvdA wil bespreken hoe de gemeente in
2030 klimaatneutraal kan zijn. En hierbij de beschikbare daken voor zonnepanelen betrekken.

II Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW
• 2.1 Brief van het college dd 10 juli 2018 inzake buslijn 2
Cie Beheer 13/9/2018: voor kennisgeving aangenomen
2.2 Tussenbericht Motie 23.3 Voorkom stagnatie coöperatieve zonnedaken Draagt het
College op;
- voor de Kadernota met een notitie te komen waarin een oplossing gezocht wordt om dit
risico van stagnatie te ondervangen
Cie Beheer 13/9/2018: tussenbericht voor kennisgeving aangenomen. Motie nog niet
afgehandeld.

-

-

2.3 Motie 12.3 Haarlem geeft steun aan initiatief van Groen Links
2.3.a Motie Steun voor initiatiefvoorstel GL NH over lightrail netwerk
Cie Beheer 13/9/2018: voor kennisgeving aangenomen.

Kenmerk: /
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III Beantwoorde raadsvragen
3.1 Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RVO van OPH over afsluiting Kenaupark voor
autoverkeer
Cie Beheer 13/9/2018: voor kennisgeving aangenomen.
•
-

-

3.2 Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RVO van de CU Haarlem over milieuinspecties
Cie Beheer 13/9/2018: op verzoek van CU geagendeerd voor een volgende
commissievergadering. Doel van de bespreking is: Haarlem voldoet niet aan het
energieakkoord. De CU wil met de Cie Beheer bekijken hoe de gemeente meer kan doen qua
stimuleren van bedrijven en qua handhaving
(2018/274319)
•
-

3.3 Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RVO PvdA over deelfietsen
Cie Beheer 13/9/2018: op verzoek van de PvdA geagendeerd voor een volgende
commissievergadering. Doel van de bespreking is het mogelijk maken dat er gehandhaafd kan
worden en dat er een vergunningenstelsel voor deelfietsen komt. PvdA heeft aangegeven te
willen wachten met de bespreking totdat het fietsberaad van CROW het deelfietsenbeleid
openbaar heeft gemaakt en daarop een reactie van het college is gekomen. Gestreefd wordt
naar bespreking van dit alles in de commissie Beheer van november 2018.

3.4 Beantwoording raadsvragen ex artikel 38 RVO van CU Haarlem betreft het onderhoud
van wegen
Cie Beheer 13/9/2018: op verzoek van CU geagendeerd voor een volgende
commissievergadering. Doel van de bespreking is: de beeldkwaliteit en de technische staat

Kenmerk: /
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van het onderhoud worden volgens de ChristenUnie nergens geregistreerd en de CU is van
mening dat de commissie Beheer dit zo niet kan monitoren wat volgens de CU wel gewenst is.

IV Ingekomen stukken
• 4.1 Melding minder kikkers door maaien Liewegje HaarlemCie Beheer 13/9/2018: voor
kennisgeving aangenomen
Cie Beheer 13/9/2018: voor kennisgeving aangenomen

• 4.2 Standpunt wijkraden Burgwal en Scheepmakersdijk over maatregelen parkeren
Cie Beheer 13/9/2018: voor kennisgeving aangenomen

-

Kenmerk: /
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