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Concept Besluitenlijst 
commissie Beheer 

 

Datum: donderdag 20 januari 2022 

Aantal bezoekers: 0 

Aantal sprekers: 3 (waarvan 1 schriftelijk) 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

Dhr Hulster (Actiepartij): verzoekt naar aanleiding van de raadsmarkt Dagelijks beheer van de 

stad van 12 januari jl. tot het geven van wensen en bedenkingen op de aanbesteding van de 

onderhoudspartijen (bruggen en openbare ruimten) en de inbesteding bij Spaarnelanden. 

Wanneer het stuk beschikbaar is moeten het geven van wensen en bedenkingen 

geagendeerd worden in een volgende commissie Beheer. 

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

Dhr. Hulster (Actiepartij): refereert naar de commissie beheer van 9 december waarin hij 

navraag heeft gedaan naar de toezegging t.a.v. de notitie over het kruispunt Amerikaweg, 

Schipholweg, Bernhardlaan waarin de financiele consequenties van een fietsverbinding is 

opgenomen. Wethouder Berkhout: De wethouder zal aan de raad een toelichting sturen hoe 

met de situatie op dit kruispunt zal worden omgegaan.  

 

5.  Transcript commissie d.d. 9 december 2021 (alleen naar aanleiding van) 

 

 Ter advisering aan de raad 

  

6.  Vrijgave krediet parkeersysteem parkeergarage Floridastraat (Centrum Schalkwijk) 
Commissie Beheer 20 januari 2022: De commissie verwijst het stuk als hamerstuk naar de 

raad van 27 januari (2021/656528) 

 

Overige punten ter bespreking 

 

7.  Strategisch Plan Klimaatadaptatie 

Commissie Beheer 20 januari 2022: De commissie heeft het stuk voldoende besproken 

en zal niet door gaan naar de Raad (2021/640034). 

 

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

 

 Vaststellen startnotitie Fietsroute Lodewijk van Deijssellaan - Pim Mulierlaan 
Commissie Beheer 20 januari 2022: De commissie heeft het stuk voldoende besproken 

en zal niet door gaan naar de Raad (2021/584334). 

  

9.  Onderzoek bestedingstempo investeringen openbare ruimte 
Commissie beheer 20 januari 2022: De commissie heeft het stuk voldoende besproken en zal 

niet door gaan naar de Raad (2021/549515) 
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10.  Vervangen 151 (bijna) dode of gevaarlijke beschermwaardige bomen 
Commissie Beheer 20 januari 2022: De commissie heeft het stuk voldoende besproken en zal 

niet door naar de Raad (2021/523285). 

 

11.  Sluiting 

  

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

1.1. Continueren nachttrein 

Commissie beheer 20 januari 2022, voor kennisgeving aangenomen (2021/604228) 

  

1.2. Opzegging overeenkomst restafvalverwerking AEB 

Commissie beheer 20 januari 2022, voor kennisgeving aangenomen, (2021/577183) 

  

1.3. Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022 – 2025. 

Commissie beheer 20 januari 2022, voor kennisgeving aangenomen (2021/616501) 

  

1.4. Resultaten haalbaarheidsonderzoek herinrichting Spaarnwouderstraat 

Commissie beheer 20 januari 2022, voor kennisgeving aangenomen, (2021/520940). 

  

1.5. Thema Groen (Groenparagraaf) in bestuurlijke stukken 

Commissie beheer 20 januari 2022, voor kennisgeving aangenomen. (2021/762788) 

  

1.6. Uitslag draagvlakonderzoek parkeerregulering in Entree West 

Commissie Beheer 20 januari 2022: Op verzoek van de fractie van de VVD  te 

agenderen voor een volgende commissie beheer. De motivering volgt (2021/800717) 

  

1.7. Uitkomsten Benchmark Huishoudelijk Afval 2020 

Commissie Beheer 20 januari 2022: Op verzoek van de fractie van de VVD bespreken in 

een vergadering van de commissie Beheer in de toekomst na de verkiezingen 

(2021/603748) 

  

2. Afdoening toezeggingen en moties 

2.1. Kleverlaan- Marnixstraat 

Commissie Beheer: Op verzoek van de fractie CU bespreken in een volgende 

vergadering van de commissie Beheer, (2016/554934) 
  



 

  3/3 

 

  

3. Brieven van het College van BenW 

3.1. Warmtenet Schalkwijk: communicatie met omgeving 

Commissie beheer 20 januari 2022, voor kennisgeving aangenomen, (2021/630190). 

3.2. Praktijkproef doseren verkeer op route Florapark-Lorentzplein-Van Eedenstraat 

Commissie beheer 20 januari 2022, voor kennisgeving aangenomen (2021/763155) 

 


