
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 31 mei 2018 

 Aantal 

bezoekers: 

16 

 Aantal sprekers: 5 

 
 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Rondvraag 

 

   Toezeggingen - Ervaren geluids- en milieuoverlast kruising Randweg-Leidsevaart vanwege 

motoren. Informatie over eventueel lokaal verplicht stellen decibel-dempers of knalpijp-

dempers op motoren. 

Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Sikkema op verzoek van mw. van 

Wisse (PvdA) toe bij andere gemeenten te informeren hoe zij omgaan met het eventueel 

lokaal verplicht stellen van decibel-dempers of knalpijp-dempers op motoren.  

 

(2018/274282) 

 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

5.  Agenda komende vergadering(en) 

 

Mogelijk agendapunt een volgende commissievergadering: 

Brief van weth. Sikkema d.d. 24 april 2018 betreft  stand van zaken verkeer op de Dijk in 

Spaarndam 

Cie Beheer 31/05/2018: nog niet afgedaan. Wethouder informeert de commissie vóór de 

eerstvolgende vergadering van 28 juni 2018 eerst wat nu de einddatum/definitieve planning van de 

werkzaamheden is. Als die planning ontvangen is en commissie i.c. D66 is daar ontevreden over, 

dan kan deze brief alsnog geagendeerd worden.  

(2018/210448) 

 

Agenderen voor een volgende commissievergadering: 

Afdoening: Brief toegezegd over privacy-aspecten pasjes ondergrondse afvalcontainers 

Bij de rondvraag van de commissie Beheer van 8 maart 2018 zegt wethouder Sikkema op verzoek 

van de VVD het volgende toe. Zij zal een brief aan de commissie sturen waarin wordt ingegaan op 

de stand van zaken met betrekking tot de privacy-aspecten van de pasjes van de ondergrondse 

afvalcontainers in Haarlem. Deze brief zal indien van toepassing ook aangeven waarom er nog geen 

definitief besluit genomen kan worden en zal daarbij ingaan op de landelijke ontwikkelingen.  

(2018/139527) 

Cie Beheer 31/5/2018: wordt besproken op een volgende commissievergadering op verzoek van de 

VVD. Doel van de bespreking is in ieder geval discussie over openen van 2 containers met 1 pasje 

en verder is stuk naar mening VVD te summier. 

(2018/139527) 
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 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Voortgang maatregelen Moderniseren Parkeren 

Cie Beheer 31/5/2018: voldoende besproken 

(2018/195846) 

 

 

6a Aanpassing besluit Parkeerregulering n.a.v. Scheepmakerskwartier en Stop & Shop zone 

Zijlweg  

Cie Beheer 31/5/2018: voldoende besproken 

 

 

 

6b Ingekomen stukken op verzoek van fractie Jouw Haarlem te agenderen in combinatie met 

het onderwerp Parkeren 

 

   Parkeerbeleid Spaarnwoudestraat 

Cie Beheer 31/5/2018: voldoende besproken 

(2018/205326) 

 

   Parkeerbeleid rondom Geel-Wit 

Cie Beheer 31/5/2018: voldoende besproken 

(2018/203056) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7.  Vaststellen Verordening Duurzaamheidslening 

Cie Beheer 31/5/2018: voldoende besproken. Mag naar Raad als hamerstuk 

(2017/415922) 

 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

9.  Ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-

Kennemerland 

Cie Beheer 31/5/2018: voldoende besproken. Mag naar Raad als hamerstuk. Zienswijze raad is 

conform voorstel college. Raad ziet geen bezwaren bij ontwerpjaarverslag en jaarrekening 

2017.   

(2018/210944) 
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10.  Ontwerp-begroting en ontwerp-jaarplan 2019 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid 

Zuid-Kennemerland 

Cie Beheer 31/5/2018: voldoende besproken. Vanwege erratum inzake het kruispunt 

Amerikaweg-Schipholweg in stuk, naar Raad als bespreekpunt. Ambtelijke organisatie komt 

voor de raadsvergadering van 14 juni 2018 met een tekst voor dit erratum. Zienswijze raad is 

verder inhoudelijk conform voorstel college. Raad ziet geen bezwaren bij ontwerp-begroting 

en ontwerp-jaarplan 2019.  

(2018/208564) 

 

11.  Begroting 2019 Omgevingsdienst IJmond 

Cie Beheer 31/5/2018: voldoende besproken. Mag naar Raad als hamerstuk. Zienswijze raad is 

conform voorstel college. Raad ziet geen bezwaren bij begroting 2019 Omgevingsdienst 

IJmond.  

(2018/182347) 

 

 

12.  Aanvraag voorbereidingskrediet groot onderhoud Schoterbos, vervolgfasen 

Cie Beheer 31/5/2018: voldoende besproken. Mag naar Raad als hamerstuk.  

(2018/210605) 

  

13.  Beschikbaar stellen krediet voor realisatie definitief ontwerp (DO) van vervangen kademuur en 

herinrichting Spaarne 

Cie Beheer 31/5/2018: voldoende besproken. Mag naar Raad als hamerstuk met 

stemverklaring.  

(2018/141855) 

 

 

   Toezeggingen - Raad informeren over andere parkeeropties voor bewoners rondom de 

werkzaamheden aan de Kademuur Spaarne 

Bij de behandeling van het krediet voor het DO vervangen kademuur en herinrichting 

Spaarne zegt wethouder Sikkema op verzoek van mw. Otten (VVD) het volgende toe. De 

wethouder informeert de raad vóór de raadsvergadering van 14 juni 2018 welke eventuele 

mogelijkheden er voor de bewoners zijn inzake alternatieve parkeeropties nu er tijdens de 

werkzaamheden vele parkeerplekken niet toegankelijk zullen zijn.   

(2018/274461) 

 

 

14.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Herinrichting Rollandslaan 

Cie Beheer 31/05/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/226629) 
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1.2 Aanwijzing Dienst van Algemeen Economisch Belang kringloopactiviteiten Werkbedrijf 

Haarlem B.V.  

Cie Beheer 31/05/2018: voor kennisgeving aangenomen 

 

(2018/186543) 

 

1.3 Omgevingsdienst IJmond. Financiële jaarstukken en jaarverslag 2017 

Cie Beheer 31/05/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/193738) 

 

 

1.4 Vaststellen samenwerkingsovereenkomst warmtenet 

Cie Beheer 31/05/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/181244) 

 

 

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

 

2.1   Brief van weth. Sikkema d.d. 24 april 2018 betreft  stand van zaken verkeer op de 

Dijk in Spaarndam 

Cie Beheer 31/05/2018: nog niet afgedaan. Wethouder informeert de commissie 

vóór de eerstvolgende vergadering van 28 juni 2018 eerst wat nu de 

einddatum/definitieve planning van de werkzaamheden is. Als die planning 

ontvangen is en commissie i.c. D66 is daar ontevreden over, dan kan deze brief 

alsnog geagendeerd worden.  

(2018/210448) 

 

 

2.2 Afdoening: Brief toegezegd over privacy-aspecten pasjes ondergrondse afvalcontainers 

Bij de rondvraag van de commissie Beheer van 8 maart 2018 zegt wethouder Sikkema op 

verzoek van de VVD het volgende toe. Zij zal een brief aan de commissie sturen waarin 

wordt ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de privacy-aspecten van de pasjes 

van de ondergrondse afvalcontainers in Haarlem. Deze brief zal indien van toepassing ook 

aangeven waarom er nog geen definitief besluit genomen kan worden en zal daarbij ingaan 

op de landelijke ontwikkelingen.  

(2018/139527) 

 

Cie Beheer 31/5/2018: wordt besproken op een volgende commissievergadering op 

verzoek van de VVD. Doel van de bespreking is in ieder geval discussie over openen van 2 

containers met 1 pasje en verder is stuk naar mening VVD te summier. 

(2018/139527) 

 

 

2.3 Verantwoording Evaluatie pilot taxistandplaats Damstraat  

Evaluatie taxistandplaats op verzoek van de raad 

(2018/15259) 

Cie Beheer 31/5/2018: voor kennisgeving aangenomen 
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2.4 Afdoening: Motie 23.3 Voor de zoveelste maal: handen af van de themamarkten op de 

Dreef! 

Besluit 

-Het college, nogmaals, op te dragen om er voor te zorgen dat de themamarkt 

op de Dreef in haar huidige vorm blijft bestaan en zo spoedig mogelijk de 

zorgen van de kraamhouders en de organisator van de markt hieromtrent weg 

te nemen. 

(2018/146987) 

Cie Beheer 31/05/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/146987) 

 

2.5 Afdoening Motie 20.13 Actief College 

verzoekt het College, 
in voorkomende gevallen belanghebbenden die in hun woonsituatie er beduidend op achter 

uit kunnen gaan, actief te laten participeren in het besluitvormingsproces en daarover de 

gemeenteraad actief te informeren. 

(2018/35744) 

Cie Beheer 31/05/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/35744) 

 

 

 

III Ingekomen stukken 

 

3.1   Problemen door nieuw parkeerbeleid zone C 

Cie Beheer 31/05/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/206565) 

 

3.2   Handtekeningen verkeersmaatregelen Kenaupark 

Cie Beheer 31/05/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2018/220372) 

 

 

 

 

 


