formulier voor het aanmaken van nieuwe raadsjaaragendapunten Haarlem
HAARLEM
Informatienota parkeerregulering Entree

Informatienota Voortgang Moderniseren
Parkeren

Opinienota parkeerregulering
Sportheldenbuurt

Startnotitie Rollandslaan/Vlaamseweg

Stuur dit raadsjaaragendapunten
benw-proces@haarlem.nl
formulier volledig ingevuld naar de
mailbox van B&C Bestuurlijk Proces:
Bij de ontwikkeling van de Entree (West 5.2 Parkeren
en Oost) is met de ontwikkelaars
afgesproken dat het college zich inspant
voor het invoeren van parkeerregulering.
De informatienota informeert de
commissie beheer op welke manier (en
binnen welke kaders) het college
overgaat tot invoering van
parkeerregulering in de Entree.

Beheer

kennisname

1

RB

BBOR

Janssen K.F. NIEUW

Beheer

kennisname

1

RB

BBOR

S. van den
Brant

Beheer

bespreking

1

RB

BBOR

Janssen K.F. NIEUW

5.1 Openbare ruimte en
mobiliteit

Beheer

kennisname

2

MS

PCM

Saskia
Vermeulen

5.2 Parkeren

Beheer

kennisname

2

RB

BBOR

vd Brant

5.1 Openbare ruimte en
mobiliteit

Beheer

bespreking

MS

BBOR

Kruidenberg

5.1 Openbare ruimte en
mobiliteit

Beheer

Kennisname

3 MS

BBOR

Hin

4.1 Duurzame stedelijke
ontwikkeling

Beheer

bespreking

OMB

C. Weel

5.3 Overige beheerstaken

Beheer

bespreking

BE

G. Josee

6.3 Openbare orde en
veiligheid

Beheer

advisering

VTH

A.Bexkens

Informatienota geeft inzicht in de
5.2 Parkeren
voortgang van het programma
Moderniseren Parkeren. Ook wordt de
toezeggin cijfers over gebruik van de
bezoekersregeling te presenteren
meegenomen in deze informatienota.
In de commissie van 5 september 2019 5.2 Parkeren
is de uitkomst uit uit een gehouden
draagvlakonderzoek parkeerregulering
besproken. Op basis van deze
bespreking is het college verzocht een
nieuw voorstel aan de commissie voor te
leggen over de manier waarop
draagvlakonderzoek uitgevoerd gaat
worden in de Sportheldenbuurt.

Rollandslaan en Vlaamseweg,
herinrichting 30 km per uur resp. groot
onderhoud
Toegang en parkeren gehandicapten
Uitgiftecriteria toegangspassen; beleid
t.a.v parkeren gehandicapten in autoluwe
binnenstad en
Gehandicaptenparkeerplaatsen op
kenteken
Al het beleid rond groen wordt integraal
Startnotitie voor een Integraal Beleidsplan
opgepakt, waaronder bomen* en
Groen
ecologie en maaibeleid.
hoe ga je om met bouwen in de toekomst
Beleidskader Natuurinclusief Bouwen
voor biodiversiteit en ecologie, obv
(startnotitie)
systeem Den Haag voorstel voor
Haarlem
Actieprogramma geluid
Actualisatie van wettelijk vereist
programma om geluidsbelasting te
reduceren
Onderzoek afstandsbediening Haarlemse Om de brugbediening veiliger te maken
bruggen
wordt een onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden van centrale
afstandsbediening.
Omgevingsdienst Ijmond, begroting 2021 De ontwerpbegroting en de kadernota
en Kadernota 2021
worden toegezonden aan de raden van
de deelnemende gemeenten . De raden
worden in de gelegenheid gesteld de
ontwerpbegroting c.a. te bespreken. Het
college bereidt het raadsstuk voor met de
concept zienswijze van de raad

2

4

RB

4 JW

6

RB

NIEUW

formulier voor het aanmaken van nieuwe raadsjaaragendapunten Haarlem
Omgevingsdienst Ijmond, jaarverslag en
jaarrekening 2019

GR bereikbaarheid ZK; vaststellen
jaarrekening 2019
GR bereikbaarheid ZK; vaststellen
begroting 2021

Stukken gaan ter informatie naar de
raad. Als de raad geen behandeling
wenst in de commissie, doet het college
de stukken af (stemt in met). In het
andere geval wel naar de commissie.

vaststellen

Actualiseren speelbeleid

Actualisatie van het speelbeleid

Omgevingsdienst Ijmond, 1e
bestuursrapportage 2020

stukken gaan (na vaststelling in het AB
van de ODIJ) naar het college, die het
stuk doorzendt naar de raad
Jaarlijks terugkerende rapportage

Verkeersveiligheidsanalyse 2019
Bodemprogramma 2021-2025

Omgevingsdienst Ijmond, 2e
bestuursrapportage 2020
Voorleggen voorstel beloningssysteem
afval scheiden
Beleidsplan Mobiliteit

Vaststellen van het programma bodem
en ondergrond en voor
onderzoeken/saneringen/nazorg
bodemverontreiniging.
Programmaperiode is nog niet zeker,
hangt af van eventuele financiering door
Rijk
stukken gaan (na vaststelling in het AB
van de ODIJ) naar het college, die het
stuk doorzendt naar de raad
najaar 2020

6.3 Openbare orde en
veiligheid

Beheer

kennisname

6

RB

VTH

A.Bexkens

5.1 Openbare ruimte en
mobiliteit
5.1 Openbare ruimte en
mobiliteit
5.1 Openbare ruimte en
mobiliteit
6.3 Openbare orde en
veiligheid

Beheer

advisering

6

RB

BBOR

Arpad

Beheer

advisering

6

RB

BBOR

Arpad

Beheer

Kennisname

7 MS

BBOR

Kurk

Beheer

kennisname

8

RB

VTH

A.Bexkens

5.1 Openbare ruimte en
mobiliteit
4.1 Duurzame stedelijke
ontwikkeling

Beheer

kennisname

9

RB

BBOR

Kürk

Beheer

bespreking

11

RB

OMB

H.H. Schaap

6.3 Openbare orde en
veiligheid

Beheer

kennisname

11

RB

VTH

A.Bexkens

5.3 Overige beheerstaken

beheer

bespreking

11

RB

PCM

Peter Tobben

5.1 Openbare ruimte en
mobiliteit
6.3 Openbare orde en
veiligheid

Beheer

advisering

11

RB

BBOR

Jennissen

Beheer

kennisname

12

RB

VTH

A.Bexkens

BBOR

Esterik

NIEUW
Eindrapportage

Omgevingsdienst Ijmond,
Uitvoeringsprogramma 2021

In het jaarlijks vast te stellen
uitvoeringsprogramma van de ODIJ zijn
de werkzaamheden opgenomen die
ODIJ voor de gemeente Haarlem uitvoert
op het vlak van milieu.

Opstellen HIOR Centrum en maken van
één richtlijn voor heel Haarlem

in 2020 herzien centrumdeel en opstellen 5.1 Openbare ruimte en
1 richtlijnendeel voor Haarlem.
mobiliteit

Beheer

kennisname

onderwerp

toelichting (indien nodig)

commissie

behandelwijze commissie
maand

programma/beleidveld

12 MS

portefeuille opmerking tbv afdeling
houder
griffie/raad

behandelend
ambtenaar

