Besluitenlijst

Commissie beheer
Datum:
Aantal bezoekers:
Aantal sprekers:

donderdag 14 maart 2019
15
4

1.

Opening en mededelingen voorzitter

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Mededelingen commissieleden en wethouders

4.

Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst

5.

Transcript van de commissie van 14 februari 2019 (alleen n.a.v.)

Ter advisering aan de raad
6.

Initiatiefvoorstel Haarlem City Bus
Cie Beheer 14/3/2019: raadsstuk mag door naar Raad als bespreekpunt
(2018/901971)

7.

Vaststellen uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij en vaststellen subsidieplafond regeling
Haarlem Aardgasvrij
Cie Beheer 14/3/2019: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring
(2019/14424)

8.

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

Overige punten ter bespreking

9.

Openbaar vervoer concessies Haarlem
Cie Beheer 14/3/2019: voldoende besproken.
(2019/47104)
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10. Juridische mogelijkheden onderzoeken om scooters te weren uit autoluwe binnenstad.
Cie Beheer 14/3/2019: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan 2019/267049
(2018/799459)
• Toezeggingen - Toezegging voor- en nadelen uitzoeken van nemen van verkeersbesluit om
scooters te weren uit autoluwe binnenstad
Bij de behandeling van agendapunt 10 'juridische mogelijkheden onderzoeken om scooters
te weren uit de autoluwe binnenstad' zegt wethouder Berkhout het volgende toe. Hij zal de
commissie informeren welke voor- en nadelen verbonden zijn aan het nemen van een
verkeersbesluit ivm het weren van scooters uit de autoluwe binnenstad vanwege de
uitbreiding van het autoluwe gebied
(2019/267049)
11. Bestrijding Japanse Duizendknoop
Cie Beheer 14/3/2019: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan 2019/248071
(2018/819055)
• Toezeggingen - Toezegging laten onderzoeken of elektrocutie een goed werkende oplossing
is voor bestrijding Japanse Duizendknoop
Bij de behandeling van agendapunt 11 'Bestrijding Japanse Duizendknoop zegt wethouder
Snoek op verzoek van de PvdA het volgende toe. Hij zal laten onderzoeken of elektrocutie
een goed werkende oplossing is voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop
(2019/248071)
12. Stand van zaken defect Waarderbrug
Cie Beheer 14/3/2019: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan 2019/247952
(2019/2590)
• Toezeggingen - Toezegging nagaan of inspecties bruggen naar voren gehaald kunnen
worden
Bij de behandeling van agendapunt 12 'Stand van zaken defect Waarderbrug' zegt
wethouder Snoek op verzoek van de VVD het volgende toe. Hij zal laten nagaan of het
mogelijk is de inspecties naar de onderhoudstoestand van de bruggen naar voren te halen
en hij zal de commissie daarover informeren.
(2019/247952)
13. Rondvraag
14. Sluiting
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Ter kennisname meegezonden stukken

I

Actieve informatieplicht

1.1 Stand van zaken stedelijke distributie
Cie Beheer 14/3/2019: geagendeerd voor een volgende vergadering op verzoek van de CU.
Doel van de bespreking: de relatie van dit stuk inzake stedelijke distributie met de komende
nota over de autoluwe binnenstad.
(2018/806218)
II

Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW

2.1 Motie 16.8 Meten is weten Spaarndam
Cie Beheer 14/3/2019: commissie beschouwt Verantwoording (2019/107049) als
tussenbericht en daarmee de motie nog niet als afgehandeld. Moet dus nog terugkomen.
Verzoekt het college om:
• Te onderzoeken op welke (innovatieve) wijze en tegen welke kosten een meetsysteem voor
het aantal verkeersbewegingen, de snelheid van het verkeer en het soort verkeer van waarde
kan zijn voor de implementatie van nieuwe maatregelen om de verkeerssituatie in
Spaarndam verder te verbeteren;
• De raad voor de kadernota 2018 te rapporteren over de uitkomsten van dit onderzoek;
(2017/566089)

2.2 Toevoegen aan Open Data brughoogtes Haarlemse grachten e.d.
Cie Beheer 14/3/2019: voor kennisgeving aangenomen, toezegging dus afgehandeld.
(2018/695235)
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