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Besluitenlijst

 Commissie beheer
 Datum: donderdag 14 januari 2021
 Aantal bezoekers: 0
 Aantal sprekers: 7 waarvan 2 schriftelijk en 5 fysiek aanwezig

1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen commissieleden en wethouder(s)
Er is een toezegging gedaan: 2021/39437

· Toezeggingen - Toezegging geven informatie over kosten en over eventueel overwogen
alternatieven voor vervanging basaltstenen band in Kruisstraat.
Naar aanleiding van een vraag van Jouw Haarlem bij de mededeling van wethouder Rog, zegt
deze het volgende toe. Hij zal de commissie schriftelijk informeren wat de kosten zijn van de
vervanging van de basaltstenen band in de Kruisstraat. Ook informeert hij dan de commissie over
de eventueel overwogen alternatieven voor de voorziene vervanging door klinkers, zoals
bijvoorbeeld het afschuren en ruw maken van de huidige basaltstenen band.

(2021/39437)

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

5. Transcript commissie d.d. 10 december 2020 (alleen naar aanleiding van)

Ter advisering aan de raad

6. Verlenging Bodemprogramma 2016-2020 met een jaar: 2021
Cie Beheer 14/1/2021: mag door naar Raad als hamerstuk.

(2020/1111358)
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Overige punten ter bespreking

7. Start uitrol elektrische deelscooters in Haarlem
Cie Beheer 14/1/2021: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan: 2021/34403

· Toezeggingen - Toezegging delen data gebruik deelscooters met duiding college
Bij de behandeling van agendapunt 7 Start uitrol elektrische deelscooters in Haarlem zegt
wethouder Berkhout op verzoek van het CDA het volgende toe. Hij zal de data die hij
beschikbaar heeft over het gebruik van de deelscooters, inclusief een duiding van het
college, met de commissie/raad delen. Het gaat dan bijvoorbeeld om data over of de
deelscooters een andere vorm van vervoer vervangen. De wethouder geeft aan dat dit wel
even kan duren omdat de data op dit moment niet nauwkeurig genoeg zijn o.a. vanwege
corona en de beperkende maatregelen die in dat opzicht nu gelden.
(2021/34403)

Ter advisering aan de raad

8. Optimalisatie van de bediening van de beweegbare bruggen
Cie Beheer 14/1/2021: mag door naar Raad als bespreekpunt. Motie aangekondigd door
Trots. Motie(s) of amendement(en) aangekondigd door Jouw Haarlem. Portefeuillehouder
komt voor de raadsvergadering met een raadsinformatiebrief als reactie op de schriftelijke
inspreekbijdrage van de Algemene Schippersvereniging.

(2020/565459)

Overige punten ter bespreking

9. Vaststellen Definitief Ontwerp kruising Schipholweg-Europaweg
Cie Beheer 14/1/2021: voldoende besproken.
(2020/850855)

10. Vaststellen definitief ontwerp mr. Jan Gerritszlaan/Willem Klooslaan
Cie Beheer 14/1/2021: voldoende besproken.
(2019/241380)

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

12. Brief aan wethouder Snoek van VVE's Molenwijk over uitvoeringsniveau
renovatiewerkzaamheden
Cie Beheer 14/1/2021: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan: 2021/

Toezeggingen - Toezegging schriftelijke stand van zaken over komende
contacten/gesprekken tussen gemeente en de betreffende VVE’s .
Bij de behandeling van agendapunt 12 Brief aan wethouder Snoek van de VVE’s Molenwijk over
uitvoeringsniveau renovatiewerkzaamheden, zegt wethouder Rog het volgende toe. Over een paar
weken zal hij de commissie schriftelijk informeren over de komende contacten/gesprekken tussen de
gemeente en de betreffende VVE’s.

13. Verkeerssituatie Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat
Cie Beheer 14/1/2021: voldoende besproken. De commissie vraag in ruime meerderheid voor
uitwerking van optie C. Er is een toezegging gedaan: 2021/34468
(2020/1123315)

· Toezeggingen - Toezegging wethouder houdt commissie op de hoogte van gesprekken met
de bewoners over de weginrichting
Bij de behandeling van agendapunt 13 Opinienota Verkeerssituatie Nagtzaamstraat en
Teding van Berkhoutstraat zegt wethouder Rog het volgende toe. Hij zal de commissie op
de hoogte houden van de gesprekken die gevoerd gaan worden met de bewoners van beide
straten over het komen tot kleine aanpassingen in de weginrichting
(2021/34468)

14. Voorlopig ontwerp omgeving Dreefzicht vrijgeven voor inspraak
Cie Beheer 14/1/2021: voldoende besproken.

(2020/1138848)

15. Rondvraag

16. Sluiting
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Ter kennisname meegezonden stukken

I Actieve informatieplicht

1.1 Houtplein informatienota stand van zaken
Cie Beheer 14/1/2021: voor kennisgeving aangenomen. Toezegging en motie afgedaan.

(2020/1137511)

· Moties - Motie 21.3 Rechtsparkeren Wagenweg
verzoekt het college
• in de Wagenweg het autoparkeren aan de westelijke zijde te positioneren, rechts van de
auto-rijrichting, met inachtneming van de beplantingsadviezen van de Bomenwachters,

· Toezeggingen - Toezegging wethouder Snoek in overleg te gaan met initiatiefnemers van de
beeldenparade op de Dreef t.b.v. voorzetting project op Houtplein.

Wethouder Snoek zegt toe in overleg te gaan met de initiatiefnemers van de beeldenparade
op de Dreef t.b.v. voorzetting project op Houtplein.

·

1.2 Het informeren over regelgeving met betrekking tot grote voertuigen
Cie Beheer 14/1/2021: voor kennisgeving aangenomen. Toezegging is hiermee afgedaan.

(2020/1131964)

· Toezeggingen - Toezegging wethouder Berkhout te komen met informatienota waarin oa
opgenomen voorstel beleid m.b.t. Grote Voertuigen
Wethouder Berkhout zegt toe na de zomer te komen met een informatienota, waarin
opgenomen een voorstel over laden/lossen, parkeren etc (zoals genoemd in het ingetrokken
amendement 'Grote Voertuigen')
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/28-mei/19:30/12-01-
Amendement-AP-VVD-PvdA-CU-SP-grote-voertuigen-gewijzigd.pdf
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1.3 Meldingen openbare ruimte 2019-2020
Cie Beheer 14/1/2021: voor kennisgeving aangenomen

(2020/1129673)

II Afdoening toezeggingen en moties

2.1 Toezegging wethouder Berkhout een prioriteringslijst voor de te houden
draagvlakonderzoeken voor te leggen aan de commissie
Cie Beheer 14/1/2021: voor kennisgeving aangenomen
In de raadsvergadering van 17 september 2020 zegt wethouder Berkhout  toe de commissie
Beheer een  prioriteringslijst voor te leggen voor de te houden draagvlakonderzoeken nav
van de afgewezen motie van Jouw Haarlem
(2020/898048)

2.2 Beleidsvoornemen parkeerregulering Entree West

Cie Beheer 14/1/2021: voor kennisgeving aangenomen
(2020/408726)

2.3 Motie 26 Haarlemse lucht stinkt niet
Cie Beheer 14/1/2021: voor kennisgeving aangenomen. Motie hiermee afgedaan

Draagt het College op om:
Actief Haarlemse inwoners te benaderen om mee te doen aan het project "Hollandse
luchten", waarbij gezocht wordt naar een zo goed mogelijke spreiding van gegadigden over
de stad.
Bij ODIJ personele inzet te vragen om metingen te verwerken van Haarlemse inwoners.
Financiering voor de meetkastjes te vragen bij de Provincie, die het project trekt en die in
principe bereid zijn te financieren

(2019/960387)

2.4 Aanvraag uitvoeringskrediet definitief ontwerp Kerklaan
Cie Beheer 14/1/2021: voor kennisgeving aangenomen

(2020/560486)
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III Brieven van het College van BenW

3.1 Vastgestelde vervoerplannen 2021 en proces vervoerplannen 2022
Cie Beheer 14/1/2021: voor kennisgeving aangenomen

3.2 Reactienota RES
Cie Beheer 14/1/2021: voor kennisgeving aangenomen

IV Beantwoorde raadsvragen

4.1 Beantwoording artikel 38 vragen GroenLinks Haarlem over kap bomen Europaweg
Cie Beheer 14/1/2021: voor kennisgeving aangenomen

(2020/1098354)
·

V Ingekomen stukken

5.1       Bezwaar tegen Verkeersplan Vijfhoek, Raaks en Doelen

Cie Beheer 14/1/2021: voor kennisgeving aangenomen. Onderwerp Verkeersplan komt terug op
vergadering 11/2/2021


