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Besluitenlijst Commissie Beheer 
16 juni 2022 

Commissie beheer 

Datum: donderdag 16 juni 2022 

Aantal bezoekers: 4 

Aantal sprekers: 4 

 

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) 

 Raadsvragen ex Artikel 38 D66 inzake kademuren. 

(2022/726198) 

6.  Transcript commissie d.d. 25 mei 2022 (alleen n.a.v.) 

 

 Ter advisering aan de raad 

7.  Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2021 
Cie.Beheer 16 juni 2022: akkoord om de jaarrekening en het jaarverslag 2021 te behandelen 

in de raad van 23 juni a.s.  

(2022/518298) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging: Een inhoudelijke technische toelichting zal gegeven 

worden over het verband tussen de indicator wilde bijen en de insectenrijkdom in Haarlem.  

(2022/881624) 

 

7.1 Vaststelling reactie college op het accountantsverslag 2021 

 Cie Beheer 16 juni: de commissie heeft kennis genomen van de reactie van het college 

 (2021/891263) 2021/572119) 

 

7.1.2. Opvolging Duisenberg light aanbevelingen t.b.v. behandeling jaarstukken 2021 

 Cie Beheer 16 juni: commissie gaat akkoord met de afdoening van de Duisenberg light 

 aanbevelingen t.b.v behandeling jaarstukken met de opmerking dat aanbeveling 7.2.5. 

 (onderverdeling aantallen medewerkers en kostentoerekening (2020/0609885) als nog niet 

 opgevolgd moet worden beschouwd. 

 

 7.2.1. Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: verbeteren informatiewaarde 

 Cie. Beheer 16 juni 2022: akkoord met het voorstel van de rapporteurs. 
 (2021/371861) 

 

 7.2.2. Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: overzicht definities van beleidsbegrippen 

  Commissie Beheer 16 juni 2022: akkoord met het voorstel van de rapporteurs. 

  (2020/609606) 
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 7.2.3.Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: toelichting bij overschrijdingen van  

  effectindicatoren 

  Cie. Beheer 16 juni 2022: akkoord met het voorstel van de rapporteurs. 
  (2020/609845) 
 

 7.2.4 Toezeggingen - Duisenberg aanbeveling: digitalisering primaire werkprocessen in 

  fysieke en sociale domein opnemen in ICT strategie. 

  Cie. Beheer 16 juni 2022: akkoord met het voorstel van de rapporteurs. 

  (2020/609756) 

 7.2.5 Toezeggingen – Duisenberg aanbeveling: onderverdeling aantallen medewerkers en  

  kostentoerekening. 

  Cie. Beheer 16 juni 2022; de commissie geeft aan deze aanbevelingen als nog niet 

  opgevolgd te beschouwen. (202/609885) 

Ter advisering aan de raad 

 

8.  Omgevingsdienst IJmond: tweede begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023  
16-6-2022 Commissie Beheer, het stuk is voldoende besproken en kan door naar de raad van 

30 juni 2022 als hamerstuk 

(2022/780381) 

 

8.1. Omgevingsdienst IJmond: jaarrekening en jaarverslag 2021 
16-6-2022 Commissie Beheer, het stuk is voldoende besproken en kan door naar de raad van 

30 juni 2022 als hamerstuk 

(2022/806593) 

 

Overige punten ter bespreking 

 

9.  Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2022 t/m 2026  

16-6-2022 Commissie Beheer, het stuk is voldoende besproken. 

(2022/651763) 

 

10.  Vaststellen Uitwerking mobiliteitsbeleid inzake deelscooters 

16-6-2022 Commissie Beheer, het stuk is voldoende besproken 

(2022/668692) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - De verplichting om promotie te maken voor woon- werkverkeer 
door aanbieders van deelscooters op te nemen in de nadere regels APV deelscooters. 
(2022/881570) 
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 •  Toezeggingen (nieuw)-  Onderzoek uitvoeren of een experiment gestart kan worden met 

parkeervakken voor deelscooters aan de noordelijke zijde van het centraal station in 

Haarlem 
(2022/881523) 

 

Ter advisering aan de raad 

11.  Initiatiefvoorstel Visie op positie raad bij herinrichtingsplannen fysiek domein (Groen Links 

Haarlem, Actiepartij, Partij van de Arbeid)  
Cie Beheer 16-6-2022 Het Initiatiefvoorstel kan op een aantal tekstuele aanpassingen door 

naar de raad als hamerstuk met stemverklaring. 

(2021/174729) 

 

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

 

Ter advisering aan de raad 

13.  Vaststellen Programma van Eisen herinrichting Prins Bernhardlaan 

16-6-2022 Het stuk wordt naar de Raad  van 30 juni 2022 gezonden als bespreekpunt 

(2022/628371) 

 

14.  Herinrichting Houtplein e.o. aanvullend krediet 
16-6-2022 Commissie Beheer, het stuk kan naar de vergadering van de raad van 30 juni a.s. 

als hamerstuk  

(2022/707096) 

Overige punten ter bespreking 

 

15.  Vrijgave voorlopig ontwerp 2.0 Amerikaweg kruispunten 

16-6-2022 Commissie Beheer, het stuk is voldoende besproken 

(2020/466229) 

 

16.  Beantwoording art. 38 vragen PvdD m.b.t. omgevallen rode beuk 

16-6-2022 Commissie Beheer, het stuk is voldoende besproken. 

(2022/712935) 

 

17.  Voortgang Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) voorjaar 2022 
16-6-2022 Commissie Beheer, het stuk zal gevoegd worden bij de inhoudelijke notitie SPA dat 
in november 2022 gepland staat. 

De commissie wil eerder oktober dan november en heeft dit de wethouder meegegeven. 

(2022/695070) 

 

17a Mogelijkheden voor nascheiding van restafval 
16-6-2022 Commissie Beheer, het stuk zal gevoegd worden bij de inhoudelijke notitie SPA dat 
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in november 2022 gepland staat. 

De commissie wil eerder oktober dan november en heeft dit de wethouder meegegeven. 

(2021/657201) 

 

18.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

1.  Actieve informatieplicht 

 

1.1 Warmtenet: Geothermie Proefboring 

16-6-2022 Commissie Beheer, voor kennisname aangenomen- 

(2019/556328) 

 

1.2 Evaluatie aanpak ratten begin 2022  

Cie beheer 16 juni 2022 verantwoording voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/943651) 

 

1.3 Warmtenet Schalkwijk: Informatienota Voortgang Ontwikkelfase warmtenet  

Cie beheer 16 juni 2022 voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/721076) 

 

1.4 Pilot gebruik grondstoffencontainers Bakenessergracht 

Cie beheer 16 juni 2022 voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/216031) 

 

1.5 Plan van aanpak specifieke uitkering energiearmoede 

Cie beheer 16 juni 2022  voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/771656) 

 

1.6 Bescherming bomen op particulier terrein opnemen in vast te stellen Bomenverordening 

Cie beheer 16 juni 2022 verantwoording voor kennisgeving aangenomen. 

(2015/23435) 
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1.7 Haarlemse transitievisie warmte: Plan van Aanpak Geothermie 

16-6-2022 Commissie Beheer ter kennisname aangenomen, te voegen bij de stukken 

voor het inhoudelijk stuk warmtenet  

(2021/945239) 

 

1.8 Vrijgave VO openbare ruimte - Aart van der Leeuwstraat 

Cie beheer 16 juni 2022  voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/653734) 

 

1.9 Informatienota Dagelijks Beheer Contracten met Spaarnelanden 
16-6-2022 Commissie Beheer, op verzoek van de fractie van de PvdD wordt dit tkn stuk 

opgewaardeerd voor bespreking in de commissie van oktober 2022 

(2022/757555) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

 2.1 Toezegging delen data gebruik deelscooters met duiding college 

16-6-2022 Commissie beheer, de toezegging is afgedaan met de bespreking van het 

stuk Vaststellen uitwerking mobiliteitsbeleid inzake deelscooters 

(2021/34403) 

  

2.2 Motie 23.7 Prins Bernardlaan voorbereid HOV verbinding 

Cie beheer 16 juni 2022 de motie is afgedaan met de behandeling van het stuk 

(2020/623926) 

 

2.3 Toezegging overleg  met gedupeerden van DRZM en SHA 

Cie beheer 16 juni 2022 verantwoording voor kennisgeving aangenomen. 

(2021/630145) 

 

2.4 Toezegging Evaluatie Formule 1 gemeente Zandvoort t.k.n. aan cie. Beheer 

16-6-2022 verantwoording toezegging is niet voldoende. 
De toezegging kan pas worden afgedaan als de toegezegde evaluatie van Zandvoort 

van de  F1 races (o.a. van het Mobiliteitsplan) aan de raad is toegestuurd.  
(2022/72139) 

 


