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Besluitenlijst 

Commissie beheer 

 Datum: donderdag 8 september 2022 

 Aantal bezoekers: 10 

 Aantal sprekers: 8 

 

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. 16 juni 2022 (alleen n.a.v.) 

  

 Ter advisering aan de raad 

7.  Besluit van Algemeen Belang voor gescheiden inzameling bij basisscholen samen met 

huishoudelijk afval. 

08-09-2022 Het stuk wordt naar de raad gezonden als hamerstuk  

(2022/665396) 

 

 •  Toezeggingen - (nieuw) Toezegging: Wethouder Berthout zegt toe de finale check te doen 

of nog andere categorieen kunnen vallen onder dit besluit en of er eventueel stappen 

gemaakt kunnen worden. 

(2022/1264335) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg; vrijgave Voorlopig Ontwerp voor inspraak 

08-09-2022 Commissie Beheer; het stuk is voldoende besproken 

(2022/858380) 

 

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

 

 Ter advisering aan de raad 

 

10.  Vaststellen Strategisch beheerplan Openbare Ruimte 2022 - 2030 

08-09-2022 Commissie Beheer; het stuk kan als bespreekpunt naar de raad. 

(2022/565479) 

 

11.  Sluiting 
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12.  Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Evaluatie Groot onderhoud 

08-09-2022, Commissie Beheer, voor kennisname aangenomen 

(2021/540246) 

1.2 Uitslag draagvlakonderzoek parkeerregulering Koninginnebuurt en Florapark 

08-09-2022, Commissie Beheer, voor kennisname aangenomen. 

(2022/835842) 

1.3 Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) Monitor 1-meting 

08-09-2022, Commissie Beheer, voor kennisname aangenomen 

(2022/564712) 

1.4 Rapportage Meldingen Openbare Ruimte Q3 + Q4 2021 

08-09-2022, Commissie Beheer, voor kennisname aangenomen 

(2022/418308) 

1.5 Collegereactie initiatiefvoorstel Muggenbos 

08-09-2022, Commissie Beheer, wordt tezamen met het raadvoorstel Groen Beleidsplan in de 

commissie van oktober. 

1.6 Stopzetten draagvlakonderzoeken invoering parkeerregulering  
08-09-2022 Commissie Beheer OP verzoek van de VVD te bespreken in een volgende 

commissie 

(2022/916529) 

1.7 Plan van aanpak Haarlem 30km/uur 
08-09-2022 Commissie Beheer; op verzoek van de fracties PvdD en D66 te bespreken in een 

volgende commissie Beheer. 

(2022/902314) 

 

2. Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Tussenbericht afdoening Motie 19.01 De sociale energietransitie heeft baat bij prioriteit 
08-09 Commissie Beheer; op verzoek van de fractie van GroenLinks Haarlem geagendeerd 

voor bespreking in een volgende vergadering van de commissie Beheer. 

(2021/645353) 

2.2 Motie 2 bisbis Luchtbrug Boerhaave BIS BIS 

08-09-2022, Commissie Beheer; verantwoording ter kennis name voor kennisgeving 

aangenomen.(2021/221690) 

2.3 Motie 27.02 VVD Bewoners naar de parkeergarage is het beleid....toch? 
08-09 Commissie Beheer; op verzoek van de fractie van de VVD, geagendeerd voor 

bespreking in een volgende vergadering van de commissie Beheer. 

(2022/5377) 
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2.4 Motie 12 CDA GLH AP PvdA Vergeet het fysiek loket in de Kweektuin niet 
08-09-2022 Commissie Beheer; verantwoording ter kennis name voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2021/626620) 

3. Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Tussenbericht raadsvragen ex art 38 RvO Jouw Haarlem over bomenkap Jan Haringstraat 

08-09-2022 Commissie Beheer; tussenbericht voor kennis aangenomen 

(2022/1011795) 

3.2 Beantwoording schriftelijke vragen D66 ex artikel 38 RvO inzake de huidige staat kademuren 

08-09-2022 Commissie Beheer; beantwoording voor kennisgeving aangenomen 

(2022/852895) 

3.3 Beantwoording schriftelijke vragen ex. artikel 38 Reglement van Orde met betrekking tot 

gebruik elekrische laadpalen in Haarlem. 

08-09-2022 Commissie Beheer; beantwoording voor kennisgeving aangenomen 

(2022/854662) 

3.4 Beantwoording art. 38 vragen D66 inzake toepassing VN-gehandicaptenverdrag in Haarlem 
08-09 Commissie Beheer; op verzoek van de fractie van D66 te agenderen in de commissie 
wanneer het stuk over de HIOR (HIOR: Handleiding Inrichting Openbare Ruimte) 

op de agenda geplaatst is. 

(2022/974911) 

 


