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Besluitenlijst 

 Commissie beheer 
 Datum: donderdag 3 november 2022 
 Aantal bezoekers: 8 
 Aantal sprekers: 7 

 
1.  Opening en mededelingen voorzitter 
2.  Vaststellen van de agenda 
3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 
4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 
5.  Niet tijdig beantwoorde raadsvragen (procesmatig, niet inhoudelijk) 

6.  Transcript commissie d.d. 6 oktober 2022 (alleen naar aanleiding van) 
 

 Ter advisering aan de raad 
7.  Europaweg stadsstraat; vaststellen startnotitie 

Cie Beheer 03 november 2022; kan naar de raad als hamerstuk met stemverklaring 
(2022/1380336) 

  
 •  Toezeggingen (nieuw) – Toezegging Het maximale aantal bomen voorzover mogelijk 

zal behouden bij de realisatie van de Europaweg stadsstraat (2022/1568978) 
 

 •  Toezeggingen (nieuw) – Toezegging De status van het door wethouder De Raadt 
toegezegde overzichtswerk van herinrichtingen van belangrijke wegen, de impact op 

de doorstroom etc. na te gaan. 
(2022/1568742) 
 

 Overige punten ter bespreking 
 

8.  Voortgang contractvorming dagelijks beheer en onderhoud Spaarnelanden 
Cie Beheer 3 november 202, voldoende besproken 
(2022/1189828) 

 
8a Informatienota Dagelijks Beheer Contracten met Spaarnelanden 

Cie Beheer 3 november 2022, voldoende besproken 
(2022/757555) 

  

 Overige punten ter bespreking 
 

9.  Nota uitwerking parkeerregulering; concept vrijgeven voor inspraak 
Cie. Beheer 3 november 2022; kan door de Raad als hamerstuk met stemverklaring 
(2022/446417) 
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 •  Toezeggingen (nieuw) – Toezegging Wethouder Van Leeuwen zegt toe de 

haalbaarheid uit te zoeken om voor nieuwe bewoners een beperking op de 
standaard parkeervergunning aan te brengen wanneer het vergunningplafond 
bereikt is.(2022/1568291) 

 
 •  Toezeggingen (nieuw) -  Toezegging Wethouder Berkhout zegt toe het overzicht 

parkeren op eigen terrein te actualiseren voordat tot uitvoering wordt overgegaan. 
Een overzicht hiervan zal voor de zomer 2023 aan de raad gezonden worden. 
(2022/1568105) 

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

 
 Ter advisering aan de raad 

 
11.  Vaststellen Bestuursrapportage 2022 

Cie. Beheer 3 november 2022: er geen duiding meegegeven vanuit de commissie ivm 

bespreking in de raad van 17 november 2022.  
(2022/1321785) 

 
 Overige punten ter bespreking 
12.  Raadsjaaragenda 2023 

Cie. Beheer 3 november 2022: voldoende besproken, De commissie heeft diverse 
onderwerpen genoemd. Het College heeft een inhoudelijke reactie gegeven op de 
diverse suggesties van de commissie. De suggesties voor de RJA, worden opgenomen 
in een inventarisatie door de griffie, na raadplegen van het transcript en i.s.m het 

bestuursadvies. 
(2022/1377953) 

• Toezeggingen (nieuw) – Toezegging: Wethouder Berkhout zegt toe de Raad actief 
te informeren wanneer geplande onderwerpen op de RJA langer dan 2 maanden 
naar achteren geschoven worden en wat de oorzaak hiervan is. (CDA) 

 
13.  Overzicht voorbereidingskredieten projecten Openbare Ruimte 2023 

Cie. Beheer 3 november 2022 Commissie Beheer voldoende behandeld 
(2022/1221001) 

 
14.  Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 
 

1 Actieve informatieplicht 
1.1 Ophoging subsidieplafond subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2022 

Cie Beheer 3 november 2022: voor kennisgeving aangenomen.  
(2022/1383659) 

1.2 Aanplant extra bomen in het centrum 
Cie Beheer, voor kennisgeving aangenomen 
(2022/1053816) 

1.3 Evaluatie Beleidsplan Schoon 
Cie Beheer 3 november 2022, voor kennisgeving aangenomen 

(2020/58086) 
  

2 Beantwoorde raadsvragen 
2.1 Beantwoording schriftelijke vragen PvdD ex art 32 inz. roofvogelshow 

Commissie Beheer 3 november 2022, voor kennisgeving aangenomen 
(2022/1302481) 

2.2 Beantwoording schriftelijke vragen FvD blackouts energie 
Commissie Beheer 3 november 2022, voor kennisgeving aangenomen  
(2022/1331656) 

 
3 Ingekomen stukken 

3.1 Emailbericht A. Schreurs, reactie op artikel parkeren flink aan banden gelegd. 
Commissie Beheer 3 november 2022, voor kennisgeving aangenomen 

3.2.Emailbericht G. Duppen inzake Parkeervisie 2012-2022 
 Commissie Beheer 3 november 2022, voor kennisgeving aangenomen  
3.3.Emailbericht M. Langeveld inzake uitbreiding betaald parkeren 
 Commissie Beheer 3 november 2022, voor kennisgeving aangenomen 


