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Besluitenlijst 

 Commissie Beheer 

 Datum: donderdag 9 december 2021 

 Aantal bezoekers: geen 

 Aantal sprekers: 3 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging raadsvoorstel strategische optie nieuw verwerkingscontract 
restafval 
Wethouder De Raadt zegt toe in de raad van februari een raadsbesluit voor te leggen m.b.t. 
het kiezen van een strategische optie tot het vervolg van het inkoopproces (inbesteden 
versus aanbesteden). Exact hetzelfde staat vermeld in het collegebesluit (2021/577183) 
Opzegging overeenkomst restafvalverwerking AEB  

(2022/165923) 

 

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

5.  Transcript commissie d.d. 4 november en 18 november 2021 (alleen naar aanleiding van) 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: geen opmerkingen n.a.v. transcripten 4 en 18 nov. 2021. 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Reconstructie Slaperdijkweg, Vaststellen PvE  

Cie. Beheer 9 dec. 2021: gaat als bespreekpunt naar de raad van 23 dec. 2021. 

(2021/597080) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging bij Reconstructie Slaperdijkweg - voetgangers in Vak 3 

Wethouder De Raadt zegt toe om in het vervolg van het project reconstructie 
Slaperdijkweg te kijken naar voetgangers in Vak 3. (2022/72108) 

 

7.  Vaststellen DO verkeersmaatregelen Keizerstraat-Barrevoetestraat-Botermarkt en aanvraag 

uitvoeringskrediet voor realisatie 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: gaat als bespreekpunt naar de raad van 23 dec. 2021. 

(2021/551545) 

 

8.  Raadsjaaragenda 2022 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: kan als hamerstuk naar de raad van 23 dec. 2021. 

(2021/531063) 
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 •  Toezeggingen - Toezegging Evaluatie Formule 1 gemeente Zandvoort t.k.n. aan cie. Beheer 
Wethouder Berkhout zegt toe te bekijken hoe de evaluatie van Zandvoort van Formule 1 
races (o.a. van het Mobiliteitsplan) ter kennisname aan de commissie gebracht kan worden. 

(2022/72139) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

9.  Voorstel tot vaststellen van de "Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland". 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: gaat als hamerstuk naar de raad van 23 dec. 2021. 

(2021/609572) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Parkeren op afstand, o.a. P+R 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: voldoende besproken. 

(2021/299985) 

 

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

 

12.  Continueren afvalscheiding in 2022 en Voortgang Strategisch Plan Afvalscheiding, najaar 2021 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: voldoende besproken. 

(2021/541766) 

 

13.  Verkenning opties milieuzone brom- en snorfiets in Haarlem 
Cie. Beheer 4 nov. 2021: t.k.n. stuk wordt o.v.v. OPHaarlem/D66 ter bespreking geagendeerd 
in een volgende vergadering.. 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: voldoende besproken. 

(2021/535597) 

 

14.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen van gewijzigd beleidsregels ten aanzien van de toewijzing van 

gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/221131) 
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1.2 Vervangen 151 (bijna) dode of gevaarlijke beschermwaardige bomen 
Cie. Beheer 9 dec. 2021: t.k.n. stuk wordt o.v.v. Jouw Haarlem in een volgende vergadering 

besproken.  

(2021/523285) 

 

1.3 Eigen vloot Haarlem emissievrij 
Cie. Beheer 9 dec. 2021: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

Motie 14.5 nog niet afgedaan, want volgt bij Kadernota. 

(2021/212189) 

 
  Moties - Motie 14.5 Haarlem Duurzaam ook op het water en begin bij jezelf (Haarlemse 

wateren) 
Deze motie komt terug met de Kadernota. 
(2020/1152652) 

 

1.4 Ligplaatsen alleen voor emissievrij varen 
Cie. Beheer 9 dec. 2021: info.nota voor kennisgeving aangenomen. 
Motie 15.1 wordt afgedaan bij vaststelling van aangepaste versie van Verordening Haarlemse 

wateren. 

(2021/212168) 

 

 •  Moties - Motie 15.1 Haarlem duurzaam ook op het water  
De Verordening Haarlemse wateren wordt hierop aangepast. De motie wordt afgedaan bij 
de vaststelling van deze verordening. 
(2020/1030130) 

 

1.5 Onderzoek bestedingstempo investeringen openbare ruimte 
Cie. Beheer 9 dec. 2021: t.k.n. nota o.v.v. D66 ter bespreking agenderen in een volgende 

vergadering (in cie. Beheer of Bestuur). 

(2021/549515) 

 

1.6 Vaststellen startnotitie Fietsroute Lodewijk van Deijssellaan - Pim Mulierlaan 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: t.k.n. wordt o.v.v. SP besproken in een volgende vergadering. 

(2021/584334) 

 

1.7 Regionale werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland/IJmond 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/593261) 

 

1.8 Verwijderen acht oude populieren Vlaamseweg met beperkte restlevensduur 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 
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(2021/603316) 

 

1.9 Voorlopig ontwerp Jan Haringstraat vrijgeven voor inspraak  

Cie. Beheer 9 dec. 2021: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/584292) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Toezegging wethouder Sikkema over onderzoek verbetering stedelijke distributie vwb 

luchtkwaliteit en vervoersbewegingen 
Cie. Beheer 9 dec. 2021: verantwoording toezegging voor kennisgeving aangenomen. 

 

3 Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Zuid Schalkwijkerweg, stand van zaken 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: RIB t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

 

3.2 Verwijderen acht oude populieren Vlaamseweg met beperkte restlevensduur 

Cie. Beheer 9 dec. 2021: RIB t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

 

4 Ingekomen stukken 

 

 •  4.1 Brief dhr Mol aan GL project IVORIM 
Cie. Beheer 9 dec. 2021: brieven van dhr. Mol worden betrokken bij de behandeling van 
IVORIM in een volgende commissie Beheer (planning 10 feb. 2022). 

 

 •  4.2 Schrijven de heer Mol inzake Plannen rond Meerwijk 
Cie. Beheer 9 dec. 2021: brieven van dhr. Mol worden betrokken bij de behandeling van 
IVORIM in een volgende commissie Beheer (planning 10 feb. 2022). 

 

 

 


