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Besluitenlijst 

 

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 5 september 2019 

 Aantal bezoekers: 28 

 Aantal sprekers: 7 

 

 

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 

 

5.  Transcript commissie beheer d.d. 13 juni 2019 (alleen n.a.v.). 

 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

6.  Onttrekken van het parkeerterrein gelegen tussen de Raamsingel en de Tempeliersstraat, aan 

de openbaarheid. 
Cie Beheer 5/9/2019: mag door naar Raad als hamerstuk 

 

(2019/472017) 

 

 

7.  Verhogen bestedingsplafond Duurzaamheidslening 
Cie Beheer 5/9/2019: mag door naar Raad als bespreekpunt, Trots en Jouw Haarlem kondigen 
moties aan. Er is een toezegging gedaan 2019/731409. 

 

(2019/295909) 

 •  Toezeggingen -  Toezegging voorleggen aan SVn of bij de financiële toets rekening kan 

worden gehouden met korte terugverdientijd van sommige duurzaamheidsmaatregelen. 

Bij de behandeling van agendapunt 7 verhoging bestedingsplafond Duurzaamheidslening 

zegt wethouder Berkhout op verzoek van het CDA, dhr. Dreijer, het volgende toe. Het idee 

is dat er geen financieel risico is als de duurzaamheidslening wordt gebruikt voor een 

duurzaamheidsmaatregel die een korte terugverdientijd heeft. Als voorbeeld werden 

zonnepanelen genoemd. Vrijwel direct vanaf het moment van plaatsing, wordt deze 
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investering terugverdiend. Zo wordt juist de bestedingsruimte van de aanvrager hoger(of 

schuldpositie wordt lager) als ze met een lening die zonnepanelen hebben gekocht. Geen 

reden dus om de lening te weigeren. De wethouder zal dit aan de SVn voorleggen en de 

commissie hierover informeren. 

(2019/731409) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

8.  Parkeersituatie Kick Smitweg e.o. 
Cie Beheer 5/9/2019: voldoende besproken. 

 

(2019/441986) 

 

 

 

9. Informatienota voortgang duurzaamheidsprogramma 
Cie Beheer 5/9/2019: voldoende besproken. Er zijn toezeggingen gedaan: 2019/726096 en 
2019/726105. 
 

 

(2019/259988) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan of het mogelijk is het basisjaar 1990 toe te voegen en 

informatie toe te voegen over de voortgang of stand van zaken mbt de energielabels van 

woningen. Dit alles dan in de eerstvolgende duurzaamheidsmonitor of de nota over de 
voortgang van het duruzaamheidsprogramma.  
Bij de behandeling van agendapunt 9 Informatienota voortgang duurzaamheidsprogramma 
zegt wethouder Berkhout op verzoek van de ChristenUnie het volgende toe. Hij zal nagaan 
of het mogelijk is om in de eerstvolgende duurzaamheidsmonitor danwel de eerstvolgende 
nota over de voortgang van het duurzaamheidsprogramma de cijfers van het basisjaar 1990 
op te nemen en informatie toe te voegen over de voortgang of stand van zaken mbt de 
energielabels van woningen 

(2019/726105) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging meenemen Bomenbalans en voortgang electrificatie van boten 

in de volgende Duurzaamheidsmonitor danwel de voortgang van het 
duurzaamheidsprogramma 
Bij de behandeling van agendapunt 9 Informatienota voortgang duurzaamheidsprogramma 
(waarbij de Duurzaamheidsmonitor is toegevoegd) zegt wethouder Berkhout op verzoek 
van de Actiepartij het volgende toe. In de volgende duurzaamheidsmonitor, of de 
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voortgangsnota over het duurzaamheidsprogramma zal hij de Bomenbalans opnemen en 
informatie toevoegen over de voortgang van de electrificatie van boten  

(2019/726096) 

 

 

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

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

11 Vrijgeven krediet vervangen openbare verlichting voor LED 
Cie Beheer 5/9/2019: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring. Voor de 
raadsvergadering wordt besluitpunt 1 gewijzigd.  

 

(2019/93821) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

12 

A 

Vrijgave voor inspraak voorlopig ontwerp snelle fietsverbinding Amsterdamsevaart-Ventweg. 
Cie Beheer 5/9/2019: voldoende besproken 

 

(2018/808795) 

 

12 

B 

Vaststellen definitief ontwerp  Amsterdamsevaart-ventweg 
Cie Beheer 5/9/2019: voldoende besproken 

 

(2019/241432) 

 

 

13 Vrijgave voor inspraak voorlopig ontwerp parkeervoorziening Kerklaan te Spaarndam 
Cie Beheer 5/9/2019: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan: 2019/726145 

 

(2019/176744) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan of mogelijk is plaatsing laadpalen in de uitvoering mee 
te nemen mits beleid zich daar niet tegen verzet. 
Bij de behandeling van agendapunt 13 Vrijgave voor inspraak voorlopig ontwerp 
parkeervoorziening Kerklaan te Spaarndam zegt wethouder Snoek het volgende toe. Hij zal 
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nagaan of het mogelijk is de plaatsing van laadpalen mee te nemen in de uitvoering van het 
werk mits het beleid met betrekking tot het plaatsen van laadpalen zich hiertegen niet 
verzet. Hij zal de commissie hier tzt over informeren  

(2019/726145) 

 

14 Rondvraag 

 

 

15 Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

I Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Intrekken besluitpunt 2 Julianastraat e.o. 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/503966) 

 

1.2 Vaststelling bestuurlijke agenda vliegverkeer Schiphol regio Haarlem-IJmond-Alkmaar 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/458144) 

 

1.3 Vrijgave voor inspraak voorlopig ontwerp herinrichting Mr. Jan Gerritszlaan, Willem Klooslaan 
Cie Beheer 5/9/2019: geagendeerd op verzoek van de Actiepartij. Doel van de bespreking: de 
fietsroute hier is in de SOR aangemerkt als een doorgaande fietsroute. Nu blijkt dit in dit 
ontwerp opeens niet zo te zijn. 

 

(2019/241197) 

 

1.4 Verlenen omgevingsvergunning extra parkeergelegenheid Land in Zicht 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/472501) 

 

1.5 Vaststellen handboeken inrichting openbare ruimte Oost-Waarderpolder en Zuidwest 
Cie Beheer 5/9/2019: geagendeerd voor een volgende vergadering op verzoek van SP en CU. 
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Doel van de bespreking is onder andere: de keuze voor rood asfalt versus klinkers op 
sommige plekken in de stad. Hierbij krijgen de visuele aspecten te veel voorrang op rijcomfort 
voor fietsers. Daarbij komt dat de raad zich al herhaaldelijk heeft uitgesproken voor rood 
asfalt. Daarnaast is het zo dat het HIOR geen nieuw beleid zou bevatten. Maar er blijken nog 
een paar profielen te zijn die wel degelijk nieuw beleid bevatten. 

 

(2019/370873) 

 

1.6 Voortgang Haarlems Klimaatakkoord 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/653546) 

 

 

1.7 Verkeersveiligheidsanalyse 2018 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/561913) 

 

 

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

 

 

1.1 Motie 23.3 Bezoekersparkeren, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker 
Cie Beheer 5/9/2019: afdoening motie voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/87655) 

 

2.2 Stand van zaken AEB 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

2.3 Vacature stadsecoloog en ambassadeur groen 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

2.4 Toezegging nagaan of inspecties bruggen naar voren gehaald kunnen worden 
Cie Beheer 5/9/2019: afdoening toezegging voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/247952) 
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2.5 Toezegging nagaan of het mogelijk is op de website van de gemeente Haarlem de 

kwaliteitsniveaus mbt onderhoud van de verschillende wijken te publiceren 
Cie Beheer 5/9/2019: afdoening toezegging voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/154156) 

 

 

2.6 Toezegging welke tunnel/onderdoorgang (Fuikvaart of Amerikaweg) is het meest effectief of 

efficient om als Haarlem op in te zetten gezien de rol van het Mobiliteitsfonds bij (mogelijke) 

financiering. 
Cie Beheer 5/9/2019: afdoening toezegging voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/470061) 

 

 

2.7 Brief toegezegd van wethouder aan commissie Beheer over rijrichting Bakenessergracht 

nadat gesprek met bewoners is geweest 
Cie Beheer 5/9/2019: afdoening toezegging voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2018/139542) 

 

 

2.8 Toezegging nagaan aantal medewerkers in vaste dienst en aantal medewerkers in flexibele 

schil bij ODIJ 
Cie Beheer 5/9/2019: afdoening toezegging voor kennisgeving aangenomen 

 

(2019/469825) 

 

 

2.9 Toezegging nagaan of er een financieel knelpunt is vwb het Haarlemse deeltraject van het 

traject fietsroute Velsen-Heemstede 
Cie Beheer 5/9/2019: afdoening toezegging voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/470053) 

 

 

2.10 Toezegging nagaan wel of niet terugvallen in spaarfonds van 629.000 euro.  
Cie Beheer 5/9/2019: afdoening toezegging voor kennisgeving aangenomen 

 

(2019/469906) 
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2.11 Toezegging voor- en nadelen uitzoeken van nemen van verkeersbesluit om scooters te 

weren uit autoluwe binnenstad 
Cie Beheer 5/9/2019: afdoening toezegging geagendeerd voor een volgende vergadering op 

verzoek van D66. Doel van de bespreking: in het stuk wordt een aantal keuzes gemaakt. Deze 

keuzes wil D66 met de commissie bespreken. 

 

(2019/267049) 

 

 

2.12 Quick-scan haalbaarheid fietsbrug spoor Randweg 
Cie Beheer 5/9/2019: afdoening toezegging geagendeerd voor een volgende vergadering op 

verzoek van de Actiepartij. Doel van de bespreking: de diverse varianten die mogelijk zijn 

met de commissie bespreken. 

 

(2018/803033) 

 

 

III Beantwoorde raadsvragen 

 

 

3.1 Beantwoording art. 38 vragen van Jouw Haarlem over de Jumbo Racedagen 
Cie Beheer 5/9/2019: beantwoording wellicht geagendeerd op verzoek van Jouw Haarlem. 
Jouw Haarlem gaat eerst nog de Raadsinformatiebrief lezen om te bezien of agendering nog 
nodig is. Wordt vervolgd dus.  

 

(2019/499616) 

 

 

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

circuit Zandvoort 
Cie Beheer 5/9/2019: beantwoording wellicht geagendeerd op verzoek van Jouw Haarlem. 
Jouw Haarlem gaat eerst nog de Raadsinformatiebrief lezen om te bezien of agendering nog 
nodig is. Wordt vervolgd dus.  

 

(2019/518608) 
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III Ingekomen stukken 

 

 

 •  Wijvisie Groene Zoom Oost 2020 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 

 •  Informeren raad over kap bomen in Schalkwijk en verzoek overleg wethouder 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 •  Overlast Japanse duizendknoop 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 •  Verzoek/voorstel realisatie fietsparkeerplekken voor mindervaliden. 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 

 •  Onveilige (nieuwe) situatie Plaza West 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 

 •  Kruising Kick Smitweg en Oudeweg; verzoek om een oplossing verkeersveiligheid gevaarlijke 
kruising. 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 

 •  Vervoerplan 2020 Connexxion; verzoek om info inzake het  voorstel aanpak problematiek 
dubbeldekkers  
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 •  Nederlandlaan/Belgielaan/Europaweg; opnieuw verzoek  herstel gleuven in wegdek, 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 

 •  Mail bij brief over herinrichting Nieuwe Groenmarkt 
Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 •  Overlast Noord schoolplein OBS de Cirkel 
Commissie Bestuur 5-9-2019: ter kennisgeving aangenomen 

Cie Beheer 5/9/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

 


