
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 22 februari 2018 

 Aantal 

bezoekers: 

15 

 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 van 1 februari 2018 

Cie Beheer 22/2/2018: verslag van 1/2/2018 ongewijzigd vastgesteld 

(2017/507490) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  vrijgeven krediet bomen in Schalkwijk 

Cie Beheer 22/2/2018: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring  

(2017/593653) 

 

 

7. A Actualisatie visie beheer en onderhoud 

Cie Beheer 22/2/2018: mag door naar Raad als bespreekpunt 

(2018/6828) 

 

7B Brief van wethouder Sikkema d.d. 8 januari 2018 inzake Verlengen onderhoudscontracten 

dagelijks beheer (agenderen ovv Groen Links uit de Cie Beheer van 18/1/2018) 

 

   Brief van wethouder Sikkema d.d. 8 januari 2018 inzake Verlengen onderhoudscontracten 

dagelijks beheer 

Cie Beheer 22/2/2018: voldoende besproken 

(2018/7471) 

 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8. A Opinienota vrijgave varianten voor inspraak Herinrichting Nieuwe Groenmarkt. 

Cie Beheer 22/2/108: plan kan nog niet in de inspraak in. Er komt eerst nog een nadere 

uitwerking van de ondergrondse optie.  

(2018/15518) 

 

8B Brief aan commissie Beheer d.d. 29 november 2017 van wethouder Cora-Yfke Sikkema 

over Stand van Zaken project Autoluwe Binnenstad/Nieuwe Groenmarkt 

 

   Brief aan commissie Beheer d.d. 29 november 2017 van wethouder Cora-Yfke Sikkema over 

Stand van Zaken project Autoluwe Binnenstad/Nieuwe Groenmarkt 

Cie Beheer 22/2/2018: brief voldoende besproken; ondergrondse verder uitgewerkt; nog geen 

inspraak 

(2017/574092) 
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9.  Rondvraag 

 

10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

 

Vrijgeven voor inspraak Ambitiekaart Haarlemse Wateren 

Cie Beheer 22/2/2018: op verzoek van D66 agenderen voor een volgende commissievergadering 

 

 

Brief van weth. Sikkema d.d. 1 februari 2018 betreft ondertekening intentieverklaring MRA 

fietsnetwerk  

Cie Beheer 22/2/2018: graag agenderen ovv CU voor een vlg vergadering 

+ Intentieverklaring fietsnetwerk MRA; Cie Beheer 22/2/2018: op verzoek van de ChristenUnie 

graag agenderen icm brief wethouder Sikkema 1/2/2018 over ondertekening intentieverklaring 

MRA fietsennetwerk 

 

11.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Haalbaarheid stedelijk distributiecentrum 

Cie Beheer 22/2/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/379811) 

 

1.2 Intentieverklaring fietsnetwerk MRA 

Cie Beheer 22/2/2018: op verzoek van de ChristenUnie graag agenderen icm brief 

wethouder Sikkema 1/2/2018 over ondertekening intentieverklaring MRA fietsennetwerk 

(2018/35677) 

 

1.3 Vrijgeven voor inspraak Ambitiekaart Haarlemse Wateren 

Cie Beheer 22/2/2018: op verzoek van D66 agenderen voor een volgende 

commissievergadering 

Commissie Ontwikkeling 22-2-2018: op verzoek van de fractie D66 agenderen in 

commissie Beheer 

(2017/408688) 

 

1.4 Vaststellen Uitvoeringsprogramma 2018 Omgevingsdienst IJmond  

Cie Beheer 22/2/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/41040) 

 

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

 

2.1   Brief van weth. Sikkema d.d. 1 februari 2018 betreft ondertekening 

intentieverklaring MRA fietsnetwerk  

Cie Beheer 22/2/2018: graag agenderen ovv CU voor een vlg vergadering 

(2018/72780) 
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2.2 Afdoening Motie 59 Een voedingsbodem voor de toekomst 

Verzoekt het college 
• Ervoor te zorgen dat nieuwe bomen in Haarlem een aan de locatie en de soort boom 

aangepaste (grotere) groeiplaats krijgen en daarmee langer meekunnen 

• Hiervoor concreet in kaart brengt wat er aangepast dient te worden in DDO Groen en 

HIOR 

• Een plan van aanpak hieromtrent voor het kerstreces van 2017 te overhandigen. 

(2017/535582) 

Cie Beheer 22/2/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/535582) 

Cie Beheer 22/2/2018: voor kennisgeving aangenomen, motie afgedaan 

 

 

III Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording raadsvragen ex art 38 RvO van de fractie van de SP inzake besluit op WOB 

verzoek beïnvloeding herinrichting van de Dreef 

Cie Beheer 22/2/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/75752) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


