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Besluitenlijst 

 

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 3 oktober 2019 

 Aantal bezoekers: 12 

 Aantal sprekers: 6 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Inventarisatie rondvraag + Mededelingen commissieleden en wethouders 

 

4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst (worden uiterlijk 26/9 

toegevoegd) 

 

 

5.  Transcript commissie beheer d.d. 5 september 2019 (openbaar en besloten) (alleen n.a.v.) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

6.  Vaststellen handboeken inrichting openbare ruimte Oost-Waarderpolder en Zuidwest 
Cie Beheer 3/10/2019: voldoende besproken. Moties vreemd aangekondigd door 
ChristenUnie en Groen Links. 
 

 

(2019/370873) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

7.  Bestuursrapportage 2019 
Cie Beheer 3/10/2019: bespreekpunt 

 

(2019/706471) 

 

 

 •  Moties - Motie 12.1 Blijven leren van RKC rapport Waarderhaven- Publiek Leergeld 
Verzoekt het college om: 
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• jaarlijks in de jaarrekening te rapporteren over de voortgang van de implementatie van de 
maatregelen; 
• De uitkomsten van de externe audits over de interne en externe organisatie en 
werkprocessen te rapporteren aan de raad; 
• De implementatie van een Haarlemse regeling grote en risicovolle projecten uit te 
werken; 
• Uiterlijk voor de kadernota 2018 te rapporteren over het instellen van deze regeling. 

 

Cie Beheer 3/10/2019: brede consensus in commissie dat Motie niet is afgedaan. Nader 

overleg vindt nog plaats over hoe nu verder.  

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

8.  Vaststelling Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 en Uitvoeringsbesluit 

Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 
Cie Beheer 3/10/2019: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring 

 

(2019/355496) 

 

9.  Governance voor warmtenetten in Haarlem 
Cie Beheer 3/10/2019: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring 

 

(2019/691719) 

 

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

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

11.  Spoormaatregelen Formule 1 + Stand van zaken Formule 1 (Spoormaatregelen onder 

voorbehoud van levering uit BenW van 24/9) 

 

 

11A Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland; investeringsvoorstel regionaal mobiliteitsfonds ten 

behoeve van structurele verbetering spoor Haarlem-Zandvoort 
Cie Beheer 3/10/2019: mag door naar Raad als bespreekpunt. 

 

(2019/768276) 



 

  3/6 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

11B Stand van zaken Formule 1 
Cie Beheer 3/10/2019: voldoende besproken. 

 

 

11C Beantwoording art. 38 vragen van Jouw Haarlem over de Jumbo Racedagen 
Cie Beheer 3/10/2019: voldoende besproken. 
 

 

(2019/499616) 

 

 

11D Beantwoording  art. 38 vragen van JH inzake de bereikbaarheid rond de Grand Prix op het 

circuit Zandvoort 
Cie Beheer 3/10/2019: voldoende besproken.  

 

(2019/518608) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

12.  Principekeuzes Uitvoeringsprogramma 2020-2040 Structuurvisie Openbare Ruimte 'Groen en 

bereikbaar' 
Cie Beheer 3/10/2019: voldoende besproken. 

 

(2019/607192) 

 

 

13.  Toezegging voor- en nadelen uitzoeken van nemen van verkeersbesluit om scooters te weren 

uit autoluwe binnenstad 
Cie Beheer 3/10/2019: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan 2019/833847 
 

 

(2019/267049) 

 Toezeggingen-  

Toezegging: Bij de behandeling van agendapunt 13 Afdoening toezegging voor- en nadelen 

uitzoeken van nemen van verkeersbesluit om scooters te weren uit de autoluwe binnenstad 

zegt wethouder Berkhout het volgende toe. In de evaluatie van de autoluwe binnenstad die 
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zich eerst zou concentreren op de toegankelijkheid of bereikbaarheid voor mensen met een 

fysieke beperking van die binnenstad, zal nu ook worden meegenomen de problematiek van 

scooters of snorfietsen. Dit mede gebaseerd op Haarlemse cijfers en niet alleen landelijke 

cijfers. 

(2019/833847) 

 

14 Quick-scan haalbaarheid fietsbrug spoor Randweg 
Cie Beheer 3/10/2019: voldoende besproken. 

 

(2018/803033) 

 

 

15 Vrijgave voor inspraak voorlopig ontwerp herinrichting Mr. Jan Gerritszlaan, Willem Klooslaan 
Cie Beheer 3/10/2019: voldoende besproken. 

 

(2019/241197) 

 

16 Concept Raadsjaaragenda 2020 

Cie Beheer 3/10/2019: geen opmerkingen 

 

 

 

17 Rondvraag 

 

 

18 Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Vaststellen Definitief Ontwerp openbare ruimte Lidl 
Cie Beheer 3/10/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/468201) 

 

1.2 Probleemanalyse-integrale visie Stationsgebied 
Cie Beheer 3/10/2019: geagendeerd op verzoek van de AP. Via Presidium gaat bekeken 
worden in welke commissie.  
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Cie. Ontwikkeling 26 september 2019: t.k.n. stuk en o.v.v. GL agenderen voor een volgende 

vergadering. 

(2019/672230) 

 

1.3 Voortgang project HOV-Noord 
Cie Beheer 3/10/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

(2019/683195) 

 

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

 

 

2.1 Toezegging organiseren door wethouder bezoek aan Dreefzicht naar aanleiding van 

bespreken voorlopig ontwerp 
Cie Beheer 3/10/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/435547) 

 

2.2 Toezegging nagaan wanneer onderhoud of vervanging riolering bij Wandelpromenade 

Molenwijk gepland is 
Cie Beheer 3/10/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

(2019/470123) 

 

2.3 Update bestuurlijke Tijdlijn besluitvorming Regionale Energie Strategie (RES) en transitievisie 

warmte (tvw) 
Cie Beheer 3/10/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 

III Beantwoorde raadsvragen 

 

 

3.1 Beantwoording art. 38 vragen van HvH omtrent duurzame bronnen 
Cie Beheer 3/10/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/704089) 

 

IV Ingekomen stukken 

 

 

4.1 •  Verkeersproblemen Molenwijk 
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Cie Beheer 3/10/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 


