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Besluitenlijst

 Commissie beheer
 Datum: donderdag 16 januari 2020
 Aantal bezoekers: 18
 Aantal sprekers: 8

1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen commissieleden en wethouder(s)

4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

5. Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst (Jaarplanning en Actielijst
worden 9/1/2020 toegevoegd).

6. Transcript commissie d.d. 12 december 2019 (alleen naar aanleiding van)

Overige punten ter bespreking

7. Visie en doorontwikkeling Havendienst Haarlem + Risico inventarisatie Havendienst
Cie Beheer 16-1-2020: voldoende besproken. Er zijn twee toezeggingen gedaan:
2020/58033 en 2020/57997

(2019/1013093)

· Toezeggingen - Toezegging nota over huisvesting (kantoorinrichting) Havendienst Haarlem
Bij de behandeling van agendapunt 7 Visie en doorontwikkeling Havendienst Haarlem
zegt portefeuillehouder Wienen het volgende toe. Op dit moment wordt er ambtelijk
een nota voorbereid over de huisvesting van de Havendienst Haarlem. Zodra deze
akkoord is bevonden door het College, wordt deze voorgelegd aan commissie Beheer
danwel de Raad. Hierbij worden de vragen van de commissie Beheer, zoals geuit in de
commissie vergadering van 16 januari 2020 (ook voor wat betreft de kantoorinrichting)
beantwoord danwel meegenomen. Dit omvat tevens het vraagstuk van de
parkeerplaatsen.
(2020/58033)
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· Toezeggingen - Toezegging overzicht stand van zaken implementatie maatregelen
Havendienst
Bij de behandeling van agendapunt 7, Visie en doorontwikkeling Havendienst Haarlem,
zegt portefeuillehouder Wienen het volgende toe. In april 2020 zal hij de commissie
schriftelijk informeren over de stand van zaken van de implementatie van de
maatregelen met betrekking tot de Havendienst Haarlem.
(2020/57997)

Ter advisering aan de raad

8. Vaststellen Beleidsplan Schoon
Cie Beheer 16/01/2020: mag door naar de Raad als bespreekpunt. VVD kondigt motie
aan. Er zijn 3 toezeggingen gedaan: 2020/58086 en 2020/58102 en 2020/58135.

(2019/782659)

· Toezeggingen - Toezegging informeren commissie over stand van zaken uitrol project met 1
pas meerdere containers kunnen openen
Bij de behandeling van agendapunt 8 Vaststellen Beleidsplan Schoon zegt wethouder
Snoek het volgende toe. Hij zal de commissie nader informeren over de uitrol (in/bij de
hotspots) van het project met 1 pas meerdere containers kunnen openen.
(2020/58135)

· Toezeggingen - Toezegging Evaluatie Beleidsplan Schoon halverwege uitvoeringsperiode
Bij de behandeling van agendapunt 8 Vaststellen Beleidsplan Schoon zegt wethouder
Snoek het volgende toe. Halverwege de uitvoeringsperiode, te weten voor 1 juli 2022,
zal er een tussentijdse rapportage worden aangeboden over de behaalde resultaten..
(2020/58086)

· Toezeggingen - Toezegging commissie informeren evenementen en voorkomen zwerfafval
Tijdens de behandeling van agendapunt 8 Vaststellen Beleidsplan Schoon zegt
wethouder Snoek het volgende toe. Hij zal de commissie nader schriftelijk informeren
over welke evenementen goed op weg zijn bij het gebruik van hardcups of het invoeren
van statiegeld op bekers en flessen bij evenementen, en welke rol de gemeente nog kan
spelen.(2020/58102)

9. Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen)
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Overige punten ter bespreking

10. Haarlems civiel planproces
Cie Beheer 16-1-2020: voldoende besproken.

(2019/518735)

Overige punten ter bespreking

11. Nieuwe standaardprocedure draagvlakonderzoek parkeerregulering (Sportheldenbuurt)
Cie Beheer 16-1-2020: voldoende besproken. De commissie kan zich vinden in de
oplossing voor de Sportheldenbuurt. De commissie kan zich niet vinden in de door het
college voorgestelde nieuwe standaardprocedure voor het uitvoeren van
draagvlakonderzoek naar gereguleerd parkeren. De wethouder komt hier nog op terug en
heeft daartoe een toezegging gedaan: 2020/58180. Motie is nog niet afgedaan

(2019/923084)

· Toezeggingen - Toezegging wethouder komt terug op (nieuwe) standaardprocedure voor
het uitvoeren van draagvlakonderzoek naar gereguleerd parkeren
Bij de behandeling van agendapunt 11 Nieuwe standaardprocedure draagvlak
onderzoek parkeerregulering (Sportheldenbuurt) zegt wethouder Berkhout het
volgende toe. Omdat een meerderheid van de commissie zich niet kan vinden in de
door het college voorgestelde nieuwe standaardprocedure voor het uitvoeren van
draagvlakonderzoek naar gereguleerd parkeren, komt hij hier schriftelijk op terug bij de
commissie
(2020/58180)

12. Rondvraag

13. Sluiting
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Ter kennisname meegezonden stukken

I Actieve informatieplicht

1.1 Verlengen onderhoudscontracten dagelijks beheer
Cie Beheer 16/01/2020: voor kennisgeving aangenomen

(2019/846859)

1.2 Uitvoering motie Tiny forest en vaststellen handboek Haarlemse minibossen
Cie Beheer 16/01/2020: voor kennisgeving aangenomen.
Motie 16.4 Tiny Forrest (2018/98027) en toezegging Westerstraat/Sterrebosstraat
(2019/435003) zijn hiermee afgedaan.
(2019/1011532)

II Brieven van het College van BenW

2.1 Komst nieuwe stadsecoloog in Haarlem.
Cie Beheer 16/01/2020: voor kennisgeving aangenomen.
Motie 16.5 Stadecoloog (2019/262509) is hiermee afgedaan

2.2 Update Regionale Energie Strategie (RES)
Cie Beheer 16/01/2020: voor kennisgeving aangenomen.

2.3 Communicatiestrategie energietransitie
Cie Beheer 16/01/2020: voor kennisgeving aangenomen.

2.4 Uitkomsten Algemene ledenvergadering VNG 29-11-2019
Cie Beheer 16/01/2020: voor kennisgeving aangenomen. Motie (2019/960474) is
afgedaan
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III Ingekomen stukken

3.1 · Reactie op indeling gerenoveerde Wagenweg/Houtplein
Cie Beheer 16/1/2020: voor kennisgeving aangenomen

3.2 · Brief t.a.v. dhr Snoek betreffende voorgenomen herinrichting Zuid Schalkwijkerweg
 Cie Beheer 16/1/2020: voor kennisgeving aangenomen


