Besluitenlijst

Commissie beheer
Datum:
Aantal bezoekers:
Aantal sprekers:

1.
2.
3.
4.

5.

donderdag 28 juni 2018
15
11

Opening en mededelingen voorzitter
Vaststellen van de agenda
Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden
Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst
Cie Beheer 28 juni 2018: alle opmerkingen vanuit de commissie met betrekking tot de
jaarplanning en de actielijst worden meegenomen naar het overleg dat de commissievoorzitter
en de commissiegriffier 3 wekelijks met de ambtelijke organisatie hebben. Verder zal in het
afstemminsgoverleg met de wethouders het punt van de actualisteitswaarde en accuraatheid
van deze overzichten ook besproken worden.
(2018/129201)
Niet tijdig beantwoorde raadsvragen (procesmatig, niet inhoudelijk)
Cie Beheer 28 juni 2018: geconstateerd is dat van de 2 bundels artikel 38 vragen, 1 bundel
inmidddels wel beantwoord is en voor 1 een uitstelbrief ontvangen is. Wethouder Snoek geeft
aan dat de verwachting wel is dat nog voor het zomerrecs alles beantwoord is.
(2018/129202)

Ter advisering aan de raad
6.1 Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2017
Cie. Beheer 28 juni 2018: als bespreekpunt naar raad
(2018/157589)
6.2  Vaststelling reactie college op accountantsverslag
Cie. Beheer 28 juni 2018: Reactie op Accountantsverslag is betrokken bij behandeling van
de Jaarstukken 2017 in relatie tot programmanr. 4.1 en 5
(2018/293515)
6.3 RKC onderzoek jaarstukken 2017
Cie. Beheer 28 juni 2018: de commissie adviseert de raad de aanbevelingen van de RKC over
te nemen. Het onderzoek gaat als bespreekpunt naar de raad.
(2018/302755)

Kenmerk: /
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7

8

Vrijgeven voorbereidingskrediet Integrale vernieuwing openbare ruimte in Meerwijk
(IVORiM)
Cie Beheer 28 juni 2018: mag naar raad als hamerstuk met stemverklaring
(2018/269828)
Overige punten ter bespreking
Afdoening: Brief toegezegd over privacy-aspecten pasjes ondergrondse afvalcontainers
Cie Beheer 28 juni 2018: voldoende besproken. VVD kondigt motie vreemd aan over de
mogelijkheid om met 1 pasje, 2 containers te kunnen openen.
(2018/139527)
Ter advisering aan de raad

9

Vrijgave krediet parkeervoorziening Kerklaan te Spaarndam
Cie Beheer 28 juni 2018: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring. Er is een
toezegging gedaan (2018/366840).
(2018/36011)
 Toezeggingen - Verwachte, indicatieve, aankoopkosten (aanname) noodzakelijke grond
voor realiseren parkeervoorziening
Bij de behandeling van agendapunt Vrijgave krediet parkeervoorziening Kerklaan te
Spaarndam zegt wethouder Snoek, op verzoek van de OPH/ dhr. Smit, toe, de commissie te
informeren over de verwachte, indicatieve aankoopkosten voor de grond. Deze informatie
wordt eventueel onder geheimhouding verstrekt. Het betreft dan een aanname van de
grondprijs. De informatie wordt voor de raadsvergadering van 19 juli 2018 verstrekt, bij
voorkeur uiterlijk op maandag 16 juli 2018.
(2018/366840)

10 Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen)
Ter advisering aan de raad
11 Onttrekking aan de openbaarheid van de parkeerterreinen aan de Dijkstraat en de Oostvest
Cie Beheer 28 juni 2018: mag door naar raad als hamerstuk
(2018/237890)

12 Vaststellen parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen
Cie Beheer 28 juni 2018: stuk gaat terug naar opsteller vanwege aanpassing i.v.m. ommissie
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van Verordeningsartikel. Als stuk is aangepast, mag het door naar de raad van 19 juli als
bespreekpunt.
(2018/294828)

13 Aanpassen parkeerduurbeperking parkeerzone C
Cie Beheer 28 juni 2018: Fracties laten ook uiterlijk dinsdagochtend 3 juli via
griffiebureau@haarlem.nl weten of zij een aanpassing wensen van het huidige besluitpunt 1
van het raadsstuk. Een aanpassing in die zin dat de parkeerduurbeperking dan vanaf 15.00
uur zou gelden en niet, zoals nu in het voorstel van het college aan de raad staat, (pas) vanaf
17.00 uur. Daarnaast is er een toezegging gedaan (2018/366478)
(2018/294915)
 Toezeggingen - Concrete planning, nadere uitwerking voorziene besluitvorming over
bedrijfsparkeren
Bij de behandeling van het agendapunt Aanpassen parkeerduurbeperking parkeerzone C
zegt wethouder Sikkema toe, op verzoek van de VVD/mw. Otten, een nadere uitwerking,
met daarbij een concrete planning, van de voorziene besluitvorming inzake bedrijfsparkeren
aan de commissie te zenden.
(2018/366478)
Overige punten ter bespreking
14 Eindrapport ‘Corridordialoog Kennemerlijn, strategie voor de ontwikkeling van de OVknooppunten aan de Kennemerlijn’
Cie Beheer 28 juni 2018: voldoende besproken
(2018/113949)
15 Rondvraag
 Toezeggingen - Terugkoppeling aan commissie over (on) mogelijkheden alternatieven
omleiding buslijn 2 als gevolg van werkzaamheden
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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 Toezeggingen - Verkeersveiligheid rondom Focus-school: terugkoppeling gesprek met
school en andere betrokkenen
Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Snoek op verzoek van de SP-mw.
Eckhard het volgende toe. Er zal een gesprek gaan plaatsvinden met vertegenwoordigers
van de Focusschool en andere belanghebbenden (waaronder omwonenden) over de
mogelijk onveilige verkeerssituatie rondom de school. De wethouder draagt er zorg voor
dat er een terugkoppeling van dit gesprek aan de commissie plaatsvindt.
(2018/367123)

 Toezeggingen - Ambtelijke vertegenwoordiging zal aanwezig zijn bij gesprek met
buurtbewoners over onderhoud Vrijheidslaan
Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Snoek, op verzoek van de SP-mw.
Eckhard, toe dat er ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig zal zijn bij een gesprek met de
buurtbewoners over het onderhoud aan de Vrijheidslaan
(2018/367129)

16 Sluiting
Ter kennisname meegezonden stukken
I

Actieve informatieplicht

1.1 Herstel natuursteenverharding Stationsplein
Cie Beheer 28/6/2018: voor kennisgeving aangenomen
(2018/167884)
1.2 Voorlopig Ontwerp voor de openbare ruimte ter hoogte van de Lidl aan de Professor
Donderslaan vrijgeven voor inspraak
Cie Beheer 28/6/2018: voor kennisgeving aangenomen
(2018/217217)
II

Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW

2.1  Brief wethouder Sikkema d.d. 5-juni voor cie. Beheer.Splitsing verkeersbesluiten Project
Kinderhuisvest/Kenaupark
Cie Beheer 28/6/2018: voor kennisgeving aangenomen
(2018/281208)
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2.2 Bewonersinitiatief Prattenburg: informeren commissie Beheer over stand van zaken
Bij de behandeling van de beantwoording van de artikel 38 vragen van de SP over het
bewonersinitiatief Prattenburg zegt wethouder Sikkema toe over een half jaar de commissie
Beheer te informeren over de stand van zaken.
(2017/196627)
Cie Beheer 28 juni 2018: voor kennisgeving aangenomen
(2017/196627)
2.3 Toezegging wethouder Sikkema stand van zaken rond bereikbaarheid Noord-Zuid
(Schipholweg) en Oost-Zuid
Wethouder Sikkema zegt toe voor de zomer te raad te informeren over stand van zaken
met betrekking tot de bereikbaarheid noord-zuid (Schipholweg) en oost-zuid (n.a.v.
behandeling Onttrekking aan de openbaarheid van de Toekanweg0.
(2017/223544)
Cie Beheer 28 juni 2018: voor kennisgeving aangenomen
(2017/223544)

2.4 Bewonersinitiatief Dakkas: opnemen in contract dat alleen fase 1 wordt gevoerd en fase 2 en
3 niet worden ingezet totdat de besluitvorming over het moderniseren van het parkeren is
afgerond. Ook komt wethouder terug naar de Raad voor fase 2. Informatieve brief na
contractvorming toegezegd.
(2016/97619)
Cie Beheer 28 juni 2018: Afdoending voor kennisgeving aangenomen
(2016/97619)
2.5 Beeindigen taxipilot Oude Groenmarkt
Cie Beheer 28 juni 2018: voor kennisgeving aangenomen, motie afgedaan
(2018/277053)
 Moties - Motie 21.7 Verplaats de standplaats
Verzoekt het College van B&W:
-Om de huidige taxistandplaats in de Damstraat zo snel mogelijk te verplaatsen en een proef
te houden in de Nauwe Appelaarsteeg.
-En er tevens voor te zorgen dat deze nieuwe taxistandplaats goed zichtbaar is, door
bijvoorbeeld bebording en lichtbalk;
(2016/340753)
Cie Beheer 28 juni 2018: afdoening motie voor kennisgeving aangenomen
(2016/340753)
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2.6 Raad informeren over andere parkeeropties voor bewoners rondom de werkzaamheden aan
de Kademuur Spaarne
Cie Beheer 28 juni 2018: afdoening voor kennisgeving aangenomen
(2018/274461)
III

Ingekomen stukken

3.1  Parkeerbeleid Haarlem
Cie Beheer 28 juni 2018: voor kennisgeving aangenomen
(2018/312089)
3.2  Parkeerprobleem door veranderd parkeerbeleid
Cie Beheer 28 juni 2018: voor kennisgeving aangenomen
(2018/243961)
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