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Besluitenlijst 

 

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 14 februari 2019 

 Aantal bezoekers: 24 

 Aantal sprekers: 17 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

 

4.  Agenda komende vergadering(en) 

 

Geagendeerd op verzoek van de commissie vanuit de tkn-stukken: 

1.1: Openbaar vervoer concessies ovv Hvh 

1.3 Stand van zaken defect Waarderbrug: ovv VVD  (wil discussie breder trekken ook naar onderhoud 

andere bruggen) 

1.5 Bestrijding Japanse Duizendknoop ovv GroenLinks zijn niet eens dat het ultimum remedium gif is 

2.2. Jur mogelijkheden scooters etc. ovv D66 

 

Verwacht obv de Jaarplanning en de Actielijst: 

Ter advisering: 

1. Initiatiefvoorstel ChristenUnie Haarlem City Bus (+ reactie College) 

2. Actualisatie Bodemprogramma Haarlem 2016-2020 

3. Verkeersveiligheidsbeleid 

4. Nieuw VRI beleid 

5. Engelandlaan maatregelen 30 km definitief 

 

Ter bespreking: 

1. Amerikaweg kruispunten: vrijgeven voorlopig ontwerp voor inspraak 

2. Reactie college op aangenomen aanbevelingen inzake het RKC onderzoek Waarderhaven  

 

 

5.  Transcript verslag van de commissie van 17 januari jl (alleen n.a.v.) 

 

Cie Beheer 14/2/2019: geen opmerkingen.  
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 Overige punten ter bespreking 

 

 

6A Informatienota onderzoek naar een Energiestrategie 

Cie Beheer 14/2/2019: voldoende besproken 

(2018/876759) 

 

 

7 Voortgang Klimaatadaptatieprogramma 

Cie Beheer 14/2/2019: voldoende besproken. 

(2018/808064) 

 

8 Brief wijkraden met verzoek vrachtwagenverbod centrum 
Cie Beheer 14/2/2019: voldoende besproken 
 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

9. Gemaakte kosten in 2017 en 2018 voor onderzoek naar niet gesprongen explosieven 
Cie Beheer 14/2/2019: mag door naar Raad als hamerstuk.  

 

(2018/896224) 

 

 

10 Vrijgeven subsidie toegankelijk maken van bushaltes in Haarlem. 
Cie Beheer 14/2/2019: mag door naar Raad als hamerstuk. 

 

(2018/112709) 

 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

12 Informatienota afdoening RKC aanbevelingen openbaar groen + Besluit n.a.v. RKC adviesbrief 

over tweede verantwoording over opvolging aanbevelingen Openbaar Groen 

(2019/83286) en 

(2018/766003) 

         Cie Beheer 14/2/2018: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring 
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 Overige punten ter bespreking 

 

 

13 Julianastraat e.o. vaststellen DO 
Cie Beheer 14/2/2019: voldoende besproken. Waarbij de wethouder aangeeft het 1e 
besluitpunt van het Collegebesluit te handhaven en het 2e besluitpunt van het collegebesluit 
te laten vervallen. Op dit tweede punt wordt met belanghebbenden een nieuw gesprek aan 
gegaan. Mocht het College dan wederom het 2e besluitpunt willen gaan uitvoeren, dan wordt 

dit weer apart voorgelegd aan de commissie.  

(2018/796034) 

 

14. Evaluatie van het ecologisch beleidsplan 

Cie Beheer 14/2/2019: voldoende besproken. Motie(s) vreemd aangekondigd. 

(2018/817231) 

 

15. Verlenging acht Domeindienstovereenkomsten voor dagelijks beheer en 

onderhoudswerkzaamheden  
Cie Beheer 14/2/2019: voldoende besproken. Er zijn toezeggingen gedaan 2019/154134 en 
2019/154156. Een derde mogelijke toezegging wordt nog nagegaan bij het betreffende 

raadslid. 

(2018/827347) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging per wanneer is opdracht gegeven tot verhogen/verbeteren 
kwaliteitsniveau onderhoud 
Bij de behandeling van agendapunt 15 Verlenging acht Domeindienstovereenkomsten voor 
dagelijks beheer en onderhoudswerkzaamheden zegt wethouder Snoek op verzoek van het 
CDA het volgende toe. Hij zal na laten gaan en de commissie informeren wanneer er nu 
concreet opdracht is gegeven om het kwaliteitsniveau onderhoud te verhogen/verbeteren 
nadat hiervoor eind 2017 extra geld beschikbaar kwam. Concreet ligt hierbij de vraag op 
tafel of dit begin 2018 is gebeurd of (pas) in juni 2018.  

(2019/154134) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan of het mogelijk is op de website van de gemeente 
Haarlem de kwaliteitsniveaus mbt onderhoud van de verschillende wijken te publiceren 
Bij de behandeling van agendapunt 15 Verlenging acht Domeindienstovereenkomsten voor 
dagelijks beheer en onderhoudswerkzaamheden zegt wethouder Snoek op verzoek van de 
PvdA het volgende toe. Hij zal laten nagaan of het mogelijk is om op de website van de 
gemeente Haarlem de kwaliteitsniveaus mbt onderhoud van de verschillende wijken te 
publiceren 

(2019/154156) 
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16. Beantwoording art. 38 vragen Jouw Haarlem over illegale bomenkap Oudeweg 

Cie Beheer 14/2/2019: voldoende besproken. 

(2018/802151) 

 

17 Rondvraag 

 

 

18 Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

I Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Openbaar vervoer concessies Haarlem 
Cie Beheer 14/2/2019: geagendeerd op verzoek van Hart voor Haarlem. Doel van bespreking: 

graag agenderen omdat dit onderwerp een groot aantal ontwikkelingen in de stad raakt. 

(2019/47104) 

 

1.2 Asfaltering Kinderhuisvest Kenaupark 

Cie Beheer 14/2/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/2998) 

 

1.3 Stand van zaken defect Waarderbrug 
Cie Beheer 14/2/2019: geagendeerd op verzoek van de VVD. Doel van bespreking: de VVD wil 

de discussie breder trekken namelijk ook naar het onderhoud van de andere bruggen. 

(2019/2590) 

 

1.4 Continueren en uitbreiden nachttrein 

Cie Beheer 14/2/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

(2018/900704) 

 

1.5 Bestrijding Japanse Duizendknoop 
Cie Beheer 14/2/2019: geagendeerd op verzoek van GroenLinks  . Doel van bespreking: 

GroenLinks is het er niet mee eens dat het ultimum remedium bestrijding met gif is. 

(2018/819055) 

 

1.6 Bestrijding rattenoverlast 
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Cie Beheer 14/2/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/4053) 

 

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

 

 

2.1 Groot onderhoud Wandelpromenade Molenwijk 
Besluit raadsvergadering 31-1-2019: ter kennisgeving aangenomen 
Cie Beheer 14/2/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

2.2 Juridische mogelijkheden onderzoeken om scooters te weren uit autoluwe binnenstad.  
Cie Beheer 14/2/2019: geagendeerd op verzoek van D66 . Doel van bespreking: D66 wil 
weten of het zo is dat scooters wel kunnen blijven rijden in een deel van de autoluwe 

binnenstad.   

(2018/799459) 

 

2.3 Motie 52 Kom nu dat dak op 

Cie Beheer 14/2/2019: voor kennisgeving aangenomen. Motie 52 is hiermee dus afgedaan  

(2017/535534) 

 

2.4 Toezegging: nagaan bij Spaarnelanden waarom omslagpunt bij weghalen illegale 

vuilniszakken bij container op 5 ligt en of dit verhoogd kan worden en welke kosten daarmee 

gemoeid zijn  

Cie Beheer 14/2/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

(2018/582915) 

 

 

2.5 Brief met uitleg over totstandkoming beleidsregel plaatsen EV laadpalen Haarlem 

Cie Beheer 14/2/2019: voor kennisgeving aangenomen. 

(2019/48460) 

 

 

 


