
 

  1/6 

 

Besluitenlijst 

 

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 17 januari 2019 

 Aantal bezoekers: 22 

 Aantal sprekers: 11 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

 

4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst. 

 

 

5.  Het transcript van de vergadering van 13 december 2018 (alleen naar aanleiding van). 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

6.  Initiatiefvoorstel GroenLinks Haarlem ‘Meer regie bij energietransitie bestaande bouw’.  
Cie Beheer 17/1/2019: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring 

 

(2018/881518) 

  

6A •  Initiatief voorstellen - Initiatiefvoorstel Meer Regie bij Energietransitie Bestaande Bouw in 

Haarlem 

(2017/575131) 

Cie Beheer 17/1/2019: eerder versie Initiatiefvoorstel was deze vergadering slechts als 

achtergrondstuk opgenomen op agenda.   

 

 

6B Reactie college op initiatiefvoorstel Groen Links "meer regie bij energietransitie bestaande 

bouw" 
Cie Beheer 17/1/2019: collegenota was deze vergadering slechts als achtergrondstuk 
opgenomen op agenda.  

 

(2018/624347) 
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 Overige punten ter bespreking 

 

 

7.  Beleidsregel plaatsen van EV laadpalen Haarlem 
Cie Beheer 17/1/2019: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan 2019/48460. Jouw 

Haarlem kondigt een motie vreemd aan. 

(2018/492923) 

 

 •  Toezeggingen - Brief met uitleg over totstandkoming beleidsregel plaatsen EV laadpalen 
Haarlem 
Bij de behandeling van agendapunt 7 Beleidsregel plaatsen van EV laadpalen zegt 
wethouder Meijs, als waarnemend wethouder voor wethouder Sikkema, het volgende toe. 
Er komt nog een brief met een uitleg over de totstandkoming van deze beleidsregels en 
waarin tevens wordt ingegaan op de vraag op basis van welke beleidsvisie deze 
beleidsregels dan totstand zijn gekomen.  

(2019/48460) 

 

8.  Risicoanalyse collectieve zonnestroom 
Cie Beheer 17/1/2019: voldoende besproken. 

 

(2018/620902) 

 

 •  Moties - Motie 23.3 Voorkom stagnatie coöperatieve zonnedaken 
 Draagt het College op;  
- voor de Kadernota met een notitie te komen waarin een oplossing gezocht wordt om dit 
risico van stagnatie te ondervangen  
 
Cie Beheer 17/1/2019: motie afgehandeld 

 

 

9. Invoering ja-ja sticker ter preventie van reclamedrukwerk 
Cie Beheer 17/1/2019: voldoende besproken. Variant B wordt uitgewerkt en er komt dan een 
nieuw voorstel naar de Raad. 

 

(2018/818815) 

 

 •  Moties - Motie 16.13 Zeg ja- ja tegen de Ja- Ja sticker 
Draagt het college op: 
- om er voor te zorgen, dat met ingang van 2018, of zo snel mogelijk, een ja - ja sticker in 
Haarlem wordt ingevoerd, zoals in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is gedaan (waarbij 
huishoudens enkel reclame en huis aan huisbladen ontvangen wanneer zij hier zelf om 
vragen). 
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- Om voor effectieve communicatie te zorgen naar alle Haarlemmers, die de invoering van 
een ja - ja sticker begeleidt. 
En gaat over tot de orde van  
 
Cie Beheer 17/1/2019: Opinienota voldoende besproken, variant B wordt uitgewerkt. Dan 
komt college met nieuw stuk zodat deze motie kan worden afgedaan indien de 
commissie/raad daarmee instemt. 

(2018/98243) 

 

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

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

11 Participatieproces Floraplein 
Cie Beheer 17/1/2019: voldoende besproken 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

12 Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte 2019 
Cie Beheer 17/1/2019: mag door naar Raad als bespreekpunt. Er is een toezegging gedaan 
2019/48515. 

 

(2018/818603) 

 

 •  Toezeggingen - Ingaan op (on)mogelijkheden aanpak Emmaplein en toegang tot volkstuinen 
bij het Uitvoeringsprogramma voor 2020 van de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR)   
Bij de behandeling van agendapunt 12 Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare 
Ruimte 2019 zegt wethouder Snoek het volgende toe. Hij zal in het Uitvoeringsprogramma 
2020 ingaan op de (on)mogelijkheden van de aanpak van het Emmaplein en op de toegang 
tot de volkstuinen.  
 

(2019/48515) 

 

13 Integrale vernieuwing openbare ruimte in Meerwijk (IVORIM). Vervolg advies op het 

vrijgeven voorbereidingskrediet 2018/269828. 
Cie Beheer 17/1/2019: mag door naar Raad als hamerstuk met stemverklaring. 

 

(2018/752661) 
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9.  Beschikbaar stellen extra krediet voor kademuur en herinrichting Spaarne 
Cie Beheer 17/1/2019: mag door naar Raad als bespreekpunt. OPH komt met motie. 

 

(2018/683633) 

 

 

10.  Rondvraag 

 

 

11.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

I Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Voortgang Klimaatadaptatieprogramma 
Cie Beheer 17/1/2019: geagendeerd op verzoek van GroenLinks. Doel van bespreking: 
GroenLinks wil graag bespreken of de genomen maatregelen in het kader van het 
klimaatadaptatieprogramma toch niet beter of sneller kunnen worden uitgevoerd. 

 

(2018/808064) 

 

1.2 Evaluatie van het ecologisch beleidsplan 
Cie Beheer 17/1/2019: geagendeerd op verzoek van de PvdA. Doel van bespreking: o.a. de 
stand van de biodiversiteit maar ook de nog openstaande toezeggingen aan de PvdA. 

 

(2018/817231) 

 

 

1.3 Verlenging acht Domeindienstovereenkomsten voor dagelijks beheer en 

onderhoudswerkzaamheden  
Cie Beheer 17/1/2019: geagendeerd op verzoek van GroenLinks. Doel van bespreking: 
GroenLinks wil met name kijken naar het DDO inzake Groen en bezien of de afspraken voor 
2019 toch nog beter kunnen. Punt wordt wel als geheel geagendeerd (dus de informatie over 
alle DDO's).  

 

(2018/827347) 
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1.4 Ontwikkeling Schiphol 
Cie Beheer 17/1/2019: voor kennisgeving aangenomen.  

 

(2018/836449) 

 

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

 

 

2.1 Commissie Beheer informeren waarom de opgevraagde informatie vanuit het WOB-verzoek 

niet gedeeld kon worden 
Cie Beheer 17/1/2019: voor kennisgeving aangenomen.  
 
Bij de behandeling van agendapunt 11 Voorlopig ontwerp voor de herinrichting Houtplein en 
omgeving vrijgeven voor inspraak zegt wethouder Snoek toe de commissie te informeren 
waarom de informatie zoals deze was opgevraagd in het WOB-verzoek, niet gedeeld kon 
worden.  

 

(2018/695129) 

 

 

2.2 Verordening kabels en leidingen 
Cie Beheer 17/1/2019: voor kennisgeving aangenomen.  
 
Voorstel tot aanpassing van de huidige verordening.  

 

(2014/460437) 

 

2.3 Toezegging wethouder Sikkema overzicht uitvoering en stand van zaken moties  en 

amendementen mbt Modernisering Parkeren 
Cie Beheer 17/1/2019: voor kennisgeving aangenomen.  
 
Wethouder Sikkema geeft aan na de zomer te komen met een overzicht hoe de uitvoering 
van de parkeermaatregelen zal worden uitgevoerd en tevens een overzicht van hoe om te 
gaan met de destijds aangenomen moties en amendementen.  Sturing is dan nog mogelijk 

 

(2017/368769) 
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2.4 Motie 20.1 Ondergrondse afvalcontainers open met één pas 
Cie Beheer 17/1/2019: voor kennisgeving aangenomen. 
 
Draagt het college op  

· om het mogelijk te maken dat met een afvalpas ten minste twee ondergrondse 

afvalcontainers geopend kunnen worden 

Als handreiking geeft wethouder Sikkema aan een pilot te willen uitvoeren in één wijk. 

 

(2018/427452) 

 

 

2.5 Toezegging verkeerssituatie Hartekamp 
Cie Beheer 17/1/2019: voor kennisgeving aangenomen 
 
Wethouder Roduner zegt in de commissie Samenleving toe dat wethouder Sikkema de 
volgende informatie verstrekt. Op verzoek van de AP (mevrouw Jacobsz) na te gaan of het 
noodzakelijk is om extra snelheidsbeperkende maatregelen te nemen bij de rotondes op de 
Europaweg omdat cliënten niet durven over te steken.  

 

(2018/88450) 

 

III Beantwoorde raadsvragen 

 

 

3.1 Beantwoording art. 38 vragen Jouw Haarlem over illegale bomenkap Oudeweg 
Cie Beheer 17/1/2019: graag agenderen op verzoek van Jouw Haarlem en Trots Haarlem. 
Doel van de bespreking is: de fractie van Jouw Haarlem constateert dat de aan hen technisch 
toegekomen informatie, afwijkt van de nu door het College gegeven informatie.  

 

(2018/802151) 

 

 

 

 

 


