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Besluitenlijst 

NB: er wordt nog 1 extra toezegging genoteerd, uiterlijk 21/6/2019. 
Dan worde deze Besluitenlijst vervangen door de Besluitenlijst inclusief die toezegging. 
 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 13 juni 2019 

 Aantal bezoekers: 15 

 Aantal sprekers: 9 

 

 

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 16 mei 2019 (alleen n.a.v.) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

6.1 Raadsstuk Startdocumenten DeelRES IJmond & Zuid-Kennemerland en RES Noord Holland 

Zuid  
Cie Beheer 13/6/2019: mag door naar de Raad als hamerstuk. 

 

(2019/434902) 

 

6.2 Duurzame warmtebronnen voor Haarlem 
Cie Beheer 13/6/2019: mag door naar de Raad als bespreekpunt. Er zijn amendementen 
aangekondigd door Groen Links en het CDA. 
 

 

(2019/393567) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 
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6.3 Restwarmtebenutting Waarderpolder 
Cie Beheer 13/6/2019: voldoende besproken. Motie Polderhitte is afgedaan. 
 

 

(2019/92706) 

 

 

6.4 Ontwikkeling bronnenkaart en martktinititatief warmtenet 
Cie Beheer 13/6/2019: voldoende besproken.  
 

 

 

6.5 Beantwoording artikel 38 vragen van PvdA/CDA inzake energiebronnen/biobrandstof 
Cie Beheer 13/6/2019: voldoende besproken. 

 

(2019/179486) 

 

6.6 Onderzoeken mogelijkheid tot aanbesteden van een concessie voor warmtenet 

 
Cie Beheer 13/6/2019: voldoende besproken. 

 

(2019/348887) 

 

6.7 Rapportage mogelijkheden van riothermie  
Cie Beheer 13/6/2019: voldoende besproken. Motie 2.17BIS Warmtewinning uit riool 
afgedaan 

 

(2019/151378) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

7. Begroting 2020 Omgevingsdienst IJmond. Zienswijze Raad. 
Cie Beheer 13/6/2019: mag door naar de Raad als hamerstuk. Er is een toezegging gedaan: 
2019/469825. Er wordt geen inhoudelijke zienswijze gegeven. 
 

 

(2019/309197) 
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 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan aantal medewerkers in vaste dienst en aantal 
medewerkers in flexibele schil bij ODIJ 
Bij de behandeling van agendapunt 7 Begroting 2020 Omgevingsdienst IJmond (zienswijze 
Raad) zegt wethouder Berkhout op verzoek van de SP het volgende toe. Hij zal laten weten 
hoeveel werknemers er bij de ODIJ werken in vaste dienst en hoeveel in de flexibele schil. 
SP had eerder verzocht deze informatie bij toekomstige begrotingen van ODIJ op te nemen.  

(2019/469825) 

 

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

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

9.1 Jaarstukken Mobiliteitsfonds Regio Zuid Kennemerland  

Cie Beheer 13/6/2019: mag door naar de Raad als hamerstuk met stemverklaring. Er zijn twee 

toezeggingen gedaan: 2019/470053 en 2019/470061 

 

(2019/310085) 

 

 •  Toezeggingen - 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. 
Bij de behandeling van agendapunt 9.1 Jaarverslag- en rekening 2018 van het 
Mobiliteitsfonds Regio Zuid Kennemerland zegt wethouder Berkhout het volgende toe. Hij 
zal laten nagaan wat het meest effectief of efficient is om als Haarlem op in te zetten qua 
tunnel/onderdoorgang bij of de Fuikvaart of de Amerikaweg. Dit gezien in het licht van de 
rol van het Mobiliteitsfonds bij (mogelijke) financiering.  

(2019/470061) 

 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan of er een financieel knelpunt is vwb het Haarlemse 
deeltraject van het traject fietsroute Velsen-Heemstede 
Bij de behandeling van agendapunt 9.1 Jaarverslag- en rekening 2018 van het 
Mobiliteitsfonds Regio Zuid Kennemerland zegt wethouder Berkhout het volgende toe. Hij 
zal na laten gaan of er een financieel knelpunt is voor wat betreft het Haarlemse deeltraject 
van de fietsroute Velsen-Heemstede 
 

(2019/470053) 

 

9.2 Begroting en Jaarplan 2020 Mobiliteitsfonds Regio Zuid Kennemerland  
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Cie Beheer 13/6/2019: mag door naar de Raad als hamerstuk met stemverklaring. Er is een 
toezegging gedaan: 2019/469906.  
 

 

(2019/434057) 

 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan wel of niet terugvallen in spaarfonds van 629.000 euro.  
Bij de behandeling van agendapunt 9.2 Begroting en Jaarplan 2020 Mobiliteitsfonds Regio 
Zuid Kennemerland zegt wethouder Berkhout het volgende toe. In de begroting is sprake 
van een bedrag van 629.000 euro dat niet uitgegeven is. De wethouder laat nagaan of dit 
bedrag inderdaad terugvalt in het spaarfonds 
 

(2019/469906) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10 Informatienota Startnotitie opstellen beleid milieuzone 
Cie Beheer 13/6/2019: voldoende besproken.  

 

(2019/312592) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

11 Groot onderhoud Wandelpromenade Molenwijk 
Cie Beheer 13/6/2019: bespreekpunt. Er zijn twee toezeggingen gedaan: 2019/470103 en 
2019/470123 

 

(2019/142541) 

 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan wanneer onderhoud of vervanging riolering bij 
Wandelpromenade Molenwijk gepland is 
Bij de behandeling van agendapunt 11 Groot onderhoud Wandelpromenade Molenwijk zegt 
wethouder Snoek op verzoek van het CDA het volgende toe. Omdat niet helemaal duidelijk 
is wanneer het riool bij de Wandelpromenade aan vervanging of onderhoud toe is, zal 
wethouder Snoek laten weten waar en wanneer (welk jaar) dit in het IP danwel het MPG 
opgenomen is. 

(2019/470123) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging welke specifieke consequenties zijn er voor de Pr. Bernhardlaan 
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als de investering daar versoberd en/of deels verschoven wordt naar de periode ná 2022 als 

gevolg van het verlenen van een extra krediet voor het groot onderhoud 
Wandelpromenade Molenwijk 
Bij de behandeling van agendapunt 11 Groot onderhoud Wandelpromenade Molenwijk zegt 
wethouder Snoek het volgende toe. Hij laat de raad weten welke specifieke consequenties 
er zijn voor de Pr. Bernhardlaan als de investering daar versoberd en/of deels verschoven 
wordt naar de periode ná 2022 als gevolg van het verlenen van een extra krediet voor het 
groot onderhoud Wandelpromenade Molenwijk 

(2019/470103) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

12 Visie voor Beleidsplan Schoon 
Cie Beheer 13/6/2019: voldoende besproken. 

 

(2019/327372) 

 

13 Rondvraag 

 

 

 •  Toezeggingen -  Toezegging mogelijkheden onderzoek alternatieve fietsroute rondom Lange 

Veerstraat. 

Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Berkhout op verzoek van Liberaal 

Haarlem het volgende toe. Liberaal Haarlem geeft aan dat er een onveilige en onwenselijke 

situatie vooral in het weekend, ontstaat rondom horeca bezoekers en fietsers in de Lange 

Veerstraat. De wethouder komt voor de volgende commissievergadering van 5 september 

met informatie over of het al dan niet mogelijk is te onderzoeken of de fietsroute rondom 

de Lange Veerstraat gewijzigd kan worden. 

 

(2019/476265) 

 

 

 

 

14 Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

I Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Omgevingsdienst IJmond. financiële jaarstukken en jaarverslag 2018 
Cie Beheer 13/6/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

(2019/311951) 

 

1.2 Risico inventarisatie Havendienst 
Cie Beheer 13/6/2019: geagendeerd op verzoek van Groen Links . Doel van de bespreking: 
algemene en financiële risico's Havendienst bespreken graag tegelijkertijd met de visie op de 
Havendienst  

 

(2019/315878) 

 

 

1.3 Informatienota voortgang duurzaamheidsprogramma 
Cie Beheer 13/6/2019: geagendeerd op verzoek van PvdA. Doel van de bespreking: Waarom 
deze ambitievermindering met 51%? Toch niet met de reden dat de Haarlemse cijfers anders 
niet in de landelijke monitor passen?  

  

(2019/259988) 

 

 

1.4 Voortgangsrapportage Bodemprogramma 2016-2020 gemeente Haarlem 
Cie Beheer 13/6/2019: voor kennisgeving aangenomen met de aantekening dat GroenLinks 
nog artikel 38 vragen gaat stellen.  

 

(2019/296298) 

 

 

1.5 De inzet van participatieborden bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte 
Cie Beheer 13/6/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/396706) 
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1.6 Vrijgeven Voorlopig Ontwerp Waarderveldweg fase 2 
Cie Beheer 13/6/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2018/832756) 

 

1.7 Jaarrapportage NME 2018 
Cie Beheer 13/6/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/348545) 

 

1.8 Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021 

Cie Beheer 13/6/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/409152) 

 

 

1.9.a Vrijgave voor inspraak voorlopig ontwerp snelle fietsverbinding Amsterdamsevaart-

Ventweg. 
Cie Beheer 13/6/2019: wordt samen met het DO besproken in de commissie Beheer op 5 
september (conform voorstel wethouder Snoek). 

 

(2018/808795) 

 

 

1.9.b Vaststellen definitief ontwerp  Amsterdamsevaart-ventweg 
Cie Beheer 13/6/2019: wordt samen met het VO besproken in de commissie Beheer op 5 
september (conform voorstel wethouder Snoek). 

 

(2019/241432) 

 

1.10 Vrijgeven VO Herinrichting Ruychaverstraat voor inspraak 
Cie Beheer 13/6/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/392542) 

 

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

 

 

2.1 Toezegging prijsstelling Cronjégarage voor binnenstad bewoners  
Cie Beheer 13/6/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

(2019/421605) 
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2.2 Overzicht ontwikkeling meldingen openbare ruimte Januari 2016-maart 2019 
Cie Beheer 13/6/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

(2019/258025) 

 

 

 

III Ingekomen stukken 

 

 

3.1 •  Openbaar groen Westerstraat 
Cie Beheer 13/6/2019: voor kennisgeving aangenomen.  

 

 

 


