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Besluitenlijst 

 

 Commissie Beheer 

 Datum: donderdag 18 november 2021 

 Aantal bezoekers: geen 

 Aantal sprekers: 4 (schriftelijk) 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

4.  Vaststellen Programma van Eisen Herinrichting Spaarndamseweg, traject J.Gijzenkade-Pol 

Cie . Beheer 18 nov. 2021: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad. 

(2021/526586) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

5.  Beantwoording artikel 38 vragen over DRZM en SHA 
Cie Beheer 9/9/2021: geagendeerd op verzoek van het CDA.  
Cie Beheer 18/11/2021: de beantwoording van de art. 38-vragen is voldoende besproken. 

Door wethouder Berkhout een toezegging gedaan. 

(2021/282171) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging overleg  met gedupeerden van DRZM en SHA 

Wethouder Berkhout zegt toe dat hij in gesprek zal treden met de gedupeerden van 
DRZM en SHA (St. Huizenaanpak). 

(2021/630145) 
 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Professor Eijkmanlaan; vrijgave Voorlopig Ontwerp voor inspraak 

Cie. Beheer 18 nov. 2021: voldoende besproken. 

(2021/142464) 

 

7.  Warmtenet Schalkwijk: Voortgang ontwikkelfase en planning gemeentelijke besluitvorming 
Cie Beheer 7/10/2021: geagendeerd op verzoek van Jouw Haarlem.  
Cie. Beheer 18/11/2021: nota is voldoende besproken. Wethouder Berkhout heeft een 

toezegging gedaan. 
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 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging RIB over bevindingen zorgen Klankbordgroep 
Warmtenet over IVORIM en Warmtenet 
Wethouder Berkhout zegt toe navraag te doen bij de deelnemers van het overleg met 
Klankbordgroep Warmtenet dd. 16 nov. jl. Hij komt met een RIB over zijn bevindingen vóór 
het kerstreces (incl. het gespreksverslag). 

(2021/630190) 

 

8.  Ondersteunen van bewoners om energiegebruik in huis te verminderen. 
Cie Beheer 7/10/2021: geagendeerd op verzoek van de SP.  

Cie Beheer 18/11/2021: voldoende besproken. 

(2021/463203) 

 

 •  Moties - Motie 17.2 Toegankelijke duurzaamheidslening 
Cie Beheer 14/5/2020: motie is niet afgedaan volgens commissie. Toelichting door Jouw 
Haarlem: het college zegt dat ze op landelijke wetgeving wacht en dat dus nu de toegang 
tot de duurzaamheidslening niet optimaal is voor mensen met een krappe beurs. Hierna 
concludeert de commissie dat er nu dus nog geen toegankelijke duurzaamheidslening is en 
dat de motie als (nog) niet afgedaan beschouwd moet worden.  
Cie Beheer 7/10/2021: nota t.k.n. Ondersteunen van bewoners om energiegebruik in huis te 
verminderen geagendeerd op verzoek van de SP.  
Cie Beheer 18/11/2021: voldoende besproken. Commissie vindt motie 17.2 nog steeds niet 
voldoende afgedaan. 

(2019/774479) 

 

9.  Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Groene Singel 
Cie. Beheer 18 nov. 2021: t.k.n. stuk is voor kennisgeving aangenomen. N.b. Inhoudelijk 

betrokken bij de begrotingsbehandeling van vorige week. 

(2021/502924) 

 

 •  Moties - Motie 28 Een groene Singelgracht 
(2020/1098815) 

 •  Moties - Motie 37BISBIS De groen Singel kleurt groen 
(2021/449005) 

 

 


