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Besluitenlijst 

Commissie beheer 

 Datum: donderdag 21 april 2022 

Aantal bezoekers: 3 

 Aantal sprekers: 4, waarvan 1 schriftelijk 

 

 

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.  Transcript commissie d.d. 10 maart 2022 (alleen n.a.v.) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Reactie Initiatiefvoorstel "Pilot Veilig naar school in Haarlem Zuid" 
Cie Beheer 21 april 2022: gaat niet  door naar de Raad  
Het voorstel wordt aangehouden om aanpassingen door te voeren. 
De fractie van D66 verzoekt om ambtelijke bijstand 
 

• Toezeggingen (nieuw) 

• Toezegging voor de zomer wordt een gesprek ingepland met alle middelbare scholen 
over de verkeersveiligheid rondom de scholen en neemt hun input op in de 
uitvoeringsagenda verkeersveiligheidsbeleid. (2022651262). 
 

• Toezegging: de mogelijkheid wordt onderzocht of voor een bepaalde tijd een 
campagne te organiseren die duidelijk maakt dat er een verbod van vrachtwagen 
door de Schouwtjeslaan is. (2022/506343) 

 

7.  Vaststellen wijzigingsverordening Parkeerverordening 2018 Gemeente Haarlem t.b.v. de 

uitbreiding van de parkeerzones met zone E 
Cie Beheer 21 april 2022:-  gaat als bespreekpunt naar de Raad. 
De fractie Trots Haarlem heeft een motie aangekondigd. 

Er zijn geen toezeggingen gedaan.  

(2021/764810) 

 

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

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9.  Concept Gunnings-criteria voor de aanbesteding van de dagelijks beheer- en groot 

onderhoudscontracten ten behoeve van de marktpartijen 
Cie Beheer 21 april 2022: : voldoende besproken.  
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Toezeggingen (nieuw) 
Toezegging: Inventariseren mogelijkheden duurzaamheid op 40% te zetten in de 
gunningscriteria bij aanbesteding. (2022/651635) 
 
Toezegging: Het minimale bedrag van € 14,00 wordt opgenomen in de (raam)- contracten 
voor dagelijks beheer en groot onderhoudscontracten. (2022/651654). 
 
Toezegging: Wethouder de Raadt zegt toe te onderzoeken of het mogelijk is duurzaamheid 
als gunningscriterium toe te voegen bij directievoering en toezicht. (2022/651667). 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

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

huishoudelijk afval (2021/765425). 
Cie Beheer 21 april 2022: voldoende besproken. 
 
Toezeggingen (nieuw) 
Toezegging Wethouder Berkhout gaat na waar de grens van het publieke ligt bij de 
commercieel uitgebate kantines en zal de commissie hierover informeren wanneer 
de inspraak afgerond is en het stuk terugkomt in de commissie. 
(2022/ 651730) 

 

Overige punten ter bespreking 

 

11.  Schrijven van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie en het schrijven van de 

bewoners Land in Zicht inzake Windturbines op Schoteroog  
Cie Beheer 21 april 2022 : voldoende besproken. 

(2022/651852) 

 

Overige punten ter bespreking 

 

12.  Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte Realisatie 2021 en vooruitblik 2022 

 Cie Beheer 21 april 2022: De commissie Beheer wil de bijgevoegde rapporten N205 trace en 

de Prinsenburgonderdoorgang bespreken in een volgende commissie Beheer. Er zijn geen 

toezeggingen gedaan. (2022/185996) 

 

13.  Sluting 
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Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1.  Actieve informatieplicht 

 

1.1. Evaluatie Groot onderhoud 
Cie Beheer 21 april 2022  geagendeerd voor een volgende commissie Beheer  e.e.a. op 
verzoek van de fractie GrL Haarlem 
Doel bespreking: Met de commissie van gedachte n.a.v. dit stuk  te wisselen hoe om te gaan 
met de participatie en inspraak. Dit stuk zal gevoegd worden bij het in juni aangekondigde 

raadsvoorstel Strategie Beheer en Onderhoud.  

(2021/540246) 

 

1.2 Overeenkomst voor het leggen van struikelstenen in Haarlem 

Cie Beheer 21 april 2022 voor kennisgeving aangenomen.  

(2022/129537) 

 

1.3 Mogelijkheden voor nascheiding van restafval 
Cie Beheer 21 april 2022  geagendeerd voor een volgende commissie e.e.a. op verzoek van de 
fractie GrL Haarlem 
Doel bespreking:  Dit stuk zal gevoegd worden bij de bespreking van het aangekondigde 
raadsvoorstel Voortgang Strategisch Afvalplan 

 

(2021/657201) 

 

2.  Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Verantwoording Toezegging wethouder De Raadt aan de fractie GroenLinks Haarlem dat 
onderzocht gaat worden of de bomen die nu op de Prof. Eijkmanlaan staan voor 
herplanting in aanmerking kunnen komen. 

Cie beheer 21 april 2022 verantwoording voor kennisgeving aangenomen.  
(2022/244944) 

 

2.2. Toezegging schriftelijke stand van zaken over komende contacten/gesprekken tussen 

gemeente en de betreffende VVE's  

Cie beheer 21 april 2022 verantwoording voor kennisgeving aangenomen 

(2021/39537) 

 

3.  Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Stand van zaken RES-Zoekgebied Waarderpolder: Wind en zonne-energie 

Cie Beheer 21 april 2022: RIB voor kennisgeving aangenomen. 
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