
Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2015
0234
35

Bescherming
bomen op
particulier terrein
opnemen in vast te
stellen
Bomenverordening

Bij de Rondvraag
verzoekt mw. Klazes
(GLH) om een
voorstel van de
wethouder over de
bescherming van
bomen op particulier
terrein. Wethouder
Sikkema zegt toe
deze bescherming
mee te nemen in de
nog vast te stellen
Bomenverordening.
Vaststelling van deze
Bomenverordening
is voorzien in juni
2015.

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 11-12-
2014

In route Met het besluit Lijst van
Beschermwaardige
houtopstanden
(2019/892361), zijn een
groot aantal particuliere
monumentale bomen
extra beschermd. In het
besluit zijn tevens de
criteria opgenomen
waaraan moet worden
voldaan om een boom
als beschermwaardig
aan te merken. Op
basis van Artikel 2 Lid 5
in de
Bomenverordening
Haarlem 2021 is het,
ongeacht de omtrek van
de houtopstand,
verboden een op de
Lijst
Beschermwaardige
Houtopstanden
opgenomen
houtopstand zonder
voorafgaand genomen
collegebesluit te vellen.
Hiermee is een extra
bescherming aan de
houtopstanden aan
deze lijst toegekend.
Met de aanname van
het amendement 16-

28-05-
2015

De
Bomenverordenin
g Haarlem 2021
is op 25
november
2021door de
raad vastgesteld
(2021/232874).

21-04-
2022

Ter
kennisna
me
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r en
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are
Ruimt
e

2016
5957
14

Toezegging
wethouder Sikkema
over coulante
houding m.b.t.
invoeren bewoners-
of
bedrijfsvergunning

;-360 N.a.v. motie SP
Voorzichtig invoeren
bewoners- of
bedrijfsvergunning
zegt wethouder
Sikkema toe de
motie voor wat
betreft de tweede
bullit over te nemen:
het coulant omgaan
met bestaande
bedrijven die door
maatregel 4 uit
Moderniseren
Parkeren onredelijk
worden getroffen. De
fractie trekt de motie
dan ook in

Toezeg
gingen

Gemeent
eraad
Haarlem

RB 15-12-
2016

Overig Voorstel in
voorbereiding. Voor
zomerreces voorstel
aan B&W.

30-11-
2017

De motie wordt
pas definitief
afgedaan als alle
regelgeving met
betrekking tot het
uitgeven van
bewoners- en
bedrijfsvergunnin
gen zijn
vastgesteld. Op
dat moment kan
de motie pas
definitief
afgedaan
worden. Tot die
tijd moeten alle
besluiten
voldoen aan de
toezegging. Na
vaststellen
mobiliteitsplan
wordt dit
opgepakt. De
raad ontvangt

22-09-
2022

Ter
kennisna
me
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are
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e

2017
4425
94

Onderzoek
inventariseren
knelpunten in
Haarlem bij
verwijzen scooter
van fietspad naar
rijbaan.

Bij de behandeling
van de
verantwoording van
de eerder gedane
toezegging over de
mogelijkheden van
het verplaatsen van
scooters van
fietspad naar
rijbaan, zegt
wethouder Sikkema
het volgende toe.
Alhoewel het nog
afwachten is
wanneer en of
wetgeving op dit punt
zal worden
ingevoerd, toch zal er
al onderzoek door de
gehele stad gaan
plaatsvinden wat de
eventuele
knelpunten zijn. Dit
onderzoek zal in
ieder geval klaar zijn
als de wetgeving

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 21-09-
2017

Overig 31-12-
2018

Dit is maatregel
2c uit het
Verkeersveilighei
dsbeleid
(vastgesteld door
de raad 26
oktober 2021).
Het wordt een
onderdeel van de
Actieagenda
Verkeersveilighei
d en volgt voor
het Zomerreces
2022 (zie BAZ
20210550412).
Verder heeft een
sterke relatie met
het Plan van
Aanpak ‘30 km/u
als norm in de
stad’ (zie BAZ
20210550404),
wat ook
momenteel
ontwikkeld wordt
en tegelijk

16-06-
2022

Ter
kennisna
me
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2017
5100
65

Indien er
wachtlijsten
ontstaan mbt
parkeervergunninge
n wordt de
commissie Beheer
door het college
geïnformeerd.

Bij de behandeling
van het agendapunt
Vaststellen
parkeerverordening
2018 gemeente
Haarlem zegt
wethouder Sikkema
op verzoek van D66
toe dat zodra er
sprake zal zijn van
het ontstaan van
wachtlijsten mbt
parkeervergunningen

de commissie
Beheer hierover
actief geïnformeerd

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 07-11-
2017

Overig Actie-agenda invoering
gereguleerd parkeren in
voorbereiding.

20-12-
2018

Wordt opgepakt
ikv actie-agenda
invoering
gereguleerd
parkeren. Overig
idem voorgaande.

08-09-
2022

Ter
kennisna
me

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2018
1467
05

Motie 21.4 Heel
Haarlem Veillig

Draagt het college
op Met een
onderzoek te komen
welke wijken het
meest
verkeersonveilig zijn
door een verkeerde
inrichting, Met een
plan van aanpak te
komen om alle
woonwijken in
Haarlem tijdelijk én
permanent in te
richten als veilige 30
km zone, te
beginnen met de
meest onveilige Dit
plan van aanpak ter
vaststelling voor te

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 15-03-
2018

Overig planning aangepast
naar 7 oktober, 10
oktober geen cie beheer
datum

01-06-
2018

Wordt
meegenomen in
verkeersveiligheid
splan
(2018/97746), De
oplevering van
het
verkeersveiligheid
sbeleid is enkele
maanden
opgeschoven
door een andere
werkwijze
vanwege corona
(digitaal
participeren) en
om input uit het
initatiefvoorstel
'maak nu werk

16-06-
2022

Ter
kennisna
me
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2019
0874
66

*B- Motie 16.2
Nassaulaan
toekomstbestendig

Verzoekt het college
om: -330 Bij de
herinrichting van de
Nassaulaan geen
belemmeringen te
creëren voor een
toekomstige
transformatie binnen
30 jaar (naar
bijvoorbeeld een
groene laan met
ander OV dan bus);-
330 Rekening te
houden met de
kwaliteitsimpuls die
deze straat verdient;
Bij het rekenen aan
ten tekenen van de
herinrichting
rekening te houden
met dit
toekomstperspectief,
bijvoorbeeld door de
aanleg van een
quick-win
reconstructie
bovenop het huidige

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 31-01-
2019

Overig  Met het vastellen van de
programmabegroting
2021 en het meerjarig
perspectief IP is de
Nassaulaan gepland in
de periode 2024/2025.
Het project betreft een
herinrichting waarbij de
motie wordt verwerkt in
de procesopdracht. Het
toekomstbestendig
voorlopig ontwerp wordt
medio 2024 gedeeld
met de Raad.

01-01-
2025

door
taakstellingen
voor de
Programmabegro
ting 2020-2025,
moeten uitstellen
tot 2025

01-01-
2025
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2019
3142
36

Toezegging
Bomenmonitor ter
informatie aan
commissie Beheer
sturen

Bij de behandeling
van agendapunt 10
Bomenverordening
Haarlem 2018 zegt
wethouder Snoek
toe de
Bomenmonitor ter
kennisname aan de
commissie te
zenden.

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 11-04-
2019

Commi
ssie/ra
ad

We wachten op een
nulmeting van het
bomenbestand. 01-02-
2022 Toezegging niet
behandeld in cie
Beheer d.d. 10 febr. ivm
behandeling
Groenbeleidsplan, later
dit jaar.

05-09-
2019

Nav een voorstel
van de
belangengroepen
groen is er in de

commissie
beheer van
oktober 2019
toegezegd door
de wethouder dat
eerst wordt
gestart met een
intgraal
groenproces met
de
belangengroepen
. De
bomenmonitor
zal worden
ontwikkeld in
relatie tot het
integraal
beleidsplan
groen. De
behandeling van
de
bomenmonitor is
gekoppeld aan

10-02-
2022

Ter
kennisna
me
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2019
8932
68

Toezegging
nulmeting parkeer-
en verkeersdruk bij
P-regulering De
Entree

Trots Haarlem
verzoekt om de
nulmeting van de
parkeer- en
verkeersdruk
Schalkwijk
Europaweg (cie.
Ontw. 31 okt. 2019).
Wethouder Roduner
zegt toe door te
geven aan
wethouder Berkhout
om deze
nulmetingen mee te
nemen bij de
toekomstige P-
regulering van De

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 31-10-
2019

Overig De
parkeerdrukmetingen
worden in de periode
maart-april 2022 weer
uitgevoerd. De
resultaten zullen uiterlijk
6 weken na de meting
beschikbaar worden
gesteld.

14-05-
2020

Door de
Coronacrisis zijn
parkeerdrukmetin
gen in Entree
West niet meer
representatief.
De nulmeting
wordt gedaan
wanneer de
parkeerdruk in de
Entree
representatief is.

08-09-
2022

Ter
kennisna
me

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2019
9612
85

*B- Motie 25.1 HIOR
principes zijn niet
principieel

VErzoekt het college
In de HIOR het
woord principeprofiel
te vervangen door
indicatief profiel en
expliciet te
vermelden dat bij
herinrichtingen altijd
een
belangenafweging
dient plaats te vinden

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 21-11-
2019

Overig planning aangepast
overeenkomstig 2019-
1042242

10-12-
2020

Wordt gelijktijdig
afgedaan met
2019-1042242.

03-11-
2022

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2019
9613
11

*B- Motie 25.2 HIOR
Rood asfalt een
principe

; Verzoekt het college
Het ontwerp van de
profielen Leidsevaart
en Zijlweg aan te

passen zodat
beleidsarm wordt
uitgegaan van rood
asfalt op de
fietspaden conform
de aangenomen
raadsmoties;  

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 21-11-
2019

Overig planning aangepast
naar 2019-1042242

10-12-
2020

Wordt gelijktijdig
afgedaan met
2019-1042242.

03-11-
2022
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r en
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e

2020
0037
190

Motie 20.2 Lobbyen
voor A9 Lightrail

; Verzoekt het
college:-426· Zich in
te zetten dat het
benodigde
vervolgonderzoek
naar de
lightrailverbinding
langs de A9 zo
spoedig mogelijk in
2020 wordt
afgerond; · Op basis
hiervan een lobby
document te maken
wat kernachtig
weergeeft wat het
belang en de
toegevoegde waarde
is van deze
verbinding o.a. door
in te gaan op de
bijdrage aan
verduurzaming van
de modal split,
filereductie op de A9,
leefbaarheid binnen
Haarlem en
reistijdwinst tussen
Haarlem en
Schiphol/Amstelveen/
Amsterdam Zuid; ·
Te werken aan een
brede coalitie die
realisatie van een

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 19-12-
2019

Overig Planning is december
2020. Tot die tijd
worden ondernomen
acties in deze stand van
zaken opgenomen. In
december wordt een
verantwoording over het
afgelopen jaar naar de
commissie gezonden.

10-12-
2020

Deze wens wordt
meegenomen in
de studie die
samen met de
provincie wordt
gedaan i.h.k.v.
het regionaal OV-
Toekomstbeeld.
De resultaten van
deze studie
worden verwacht
rond de zomer
van 2021.

07-10-
2021
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r en
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e

2020
0037
216

Motie 27.07
Autovrije zondag

Roept het College
op: - deel te nemen
aan de Europese
mobiliteitsweek door
een vrijwillige
autovrije zondag in
een deel van de
gemeente te
organiseren; - in
overleg te gaan met
wijkraden en
maatschappelijke
organisaties over de
invulling hiervan; -
voor de kadernota
een voorstel
inclusief financiële
onderbouwing voor
te leggen aan de
commissie beheer;
En gaat over tot de
orde van de dag.

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 19-12-
2019

Overig Voorjaar 2021:
Aanvankelijk was het
idee om in september
2020 deel te nemen
aan de Mobiliteitsweek
met een vrijwillige
autovrije zondag.
Vanwege de
coronacrisis is dit een
jaar opgeschoven. De
intentie is nu om hier in
september 2021 bij aan
te sluiten als gemeente.
  3/12/21: Aangezien ook
2021 nog in het teken
stond van de
coronacrisis, is dit
wederom een jaar
uitgesteld.

03-06-
2021

Het is op dit
moment
onduidelijk of het
idee van een
Autovrije zondag
(en de daarmee
gepaard gaande
gezamenlijke
activiteiten op
straat), in 2022 al
passend is bij de
beperkende
maatregelen
t.a.v. de corona-
epidemie.
Rondom de
zomer is hier
hopelijk meer
duidelijkheid
over. Dan wordt
ook duidelijk of
deze motie in
2022 uitgevoerd
kan worden.

23-06-
2022
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Behee
r en
Beleid
Openb
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Ruimt
e

2020
0219
198

Motie 19.1 Trek die
lijn door

 Verzoekt het College
van B&W om: -360·
Te pleiten voor het
doortrekken van de
Noord-Zuidlijn naar
Haarlem; 

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 27-02-
2020

Overig Svz 18/3 2021: Over het
al dan niet doortrekken
van de Noord-Zuidlijn
naar
Schiphol/Hoofddorp is
nog geen besluit
genomen. Dit besluit
hangt af van het
beschikbaar komen van
voldoende financiële
middelen vanuit het
Rijk. Over het eventueel
doortrekken van deze
nog niet bestaande lijn
vanuit Hoofddorp naar
Haarlem is in een
eerdere
onderzoeksfase
(Regionaal OV
Toekomstbeeld 2040,
november 2019) al
geconcludeerd dat dit
tot 2050 geen prioriteit
heeft. De kosten van
deze maatregel zijn te
hoog in relatie tot de
verwachte opbrengsten.
Het is niet effectief om
deze variant (opnieuw)
te bepleiten. Een
alternatief dat wel
kansrijk is, is om vanuit
Haarlem op de NZ-lijn

04-11-
2020

Het rapport van
het onderzoek
naar de HOV-
corridor tussen
Haarlem-
Schiphol/Amsterd
am wordt
binnenkort
opgeleverd. Dan
wordt dit ook
gedeeld met de
raad. In het
rapport wordt o.a.
ingegaan op de
meest kansrijke
verbingen en type
materieel.

20-01-
2022
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Behee
r en
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are
Ruimt
e

2020
0469
017

* B- Toezegging
wethouder Sikkema
de moties 'Klinkt Als
Rood Asfalt' en
'HIOR, Duidelijk en
Fietsvriendelijk' over
te nemen

Motie over rood
asfalt op fietsstraten
: De moties Klinkt
Als Rood Asfalt (GLH
en AP) en HIOR,
Duidelijk en
Fietsvriendelijk (GLH
en AP) zijn
ingetrokken na
toezegging van
wethouder Sikkema
de moties over te
nemen (toezegging

Toezeg
gingen

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 11-05-
2017

Overig planning aangepast
naar 2019-1042242

10-12-
2020

Wordt gelijktijdig
afgedaan met
2019-1042242.

03-11-
2022
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BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2020
0623
926

Motie 23.7 Prins
Bernardlaan
voorbereid HOV
verbinding

; Verzoekt het
college-426· In het
op te stellen
mobiliteitsbeleid de
haalbaarheid van
een HOV-verbinding
langs de Prins
Bernhardlaan te
onderzoeken
inclusief de
haalbaarheid van
afwaardering van
deze route voor het
autoverkeer; · Bij de
verdere uitwerking
van het ontwerp voor
de Prins
Bernhardlaan in
beeld te brengen
welk profiel op de
lange termijn
wenselijk is bij de
realisatie van een
vrijliggende HOV-
baan en in hoeverre
door aanpassingen
aan variant 2 of 3
met name wat betreft
de exacte locatie van
de rijbanen en de
toegepaste
fundering rekening
kan worden

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 25-06-
2020

Overig ; De motie bestond uit
een aantal verzoeken
aan het College.
Hieronder een
opsomming van de
antwoorden in de
volgorde van de
verzoeken uit de motie: -
Antwoord: Het
Mobiliteitsbeleid is 23
september 2021 (met
raadsstuk
2021/313959)
vastgesteld. Hierin is
besloten dat de Prins
Bernardlaan tot de
hoofdontsluitingsstructu
ur blijft behoren en
daarmee een maximum
snelheid van 50km/ uur
blijft behouden. Op
pagina 33 van het
Mobiliteitsbeleid wordt
aangegeven dat onder
andere naar de Prins
Bernardlaan gekeken
wordt als alternatieve
route voor het
herverdelen van
bestaande HOV-routes
door de binnenstad. -
Antwoord: Dit is
opgenomen in het

07-10-
2021

07-10-
2021

12



Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
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BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2020
0633
675

Motie 2 bisbis
Luchtbrug
Boerhaave

BIS BIS verzoekt het
college een
schetsontwerp te
maken van een fiets-
en voetgangersbrug
van hout of ander
circulair materiaal -
met een
levenscyclus van 20
jaar, te onderzoeken
of er provinciale
subsidie mogelijk is
voor dit project, deze
variant met de
impact op het
wegverkeer te
betrekken bij de
bespreking van het
ontwerp van het
Kruispunt
Amerikaweg,
Schipholweg N205
en Prins
Bernhardlaan,
trapsgewijs qua
planning te werk te
gaan als dat de
snelheid en kwaliteit
van het besluit ten
goede komt,

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 01-07-
2020

In route Bij de
begrotingsbehandeling
van november 2021 is
het amendement
aangenomen om de
noordelijke kruising uit
het lopende project
'Amerikaweg-
kruisingen' te halen en
de vrijgekomen
investeringsgelden te
gaan gebruiken voor de
herinrichting van de
Gedempte
Oostersingelgracht
(amendement Groene
Singel). -112 Dit heeft
geleid tot een
aanpassing van het
lopende project en
daarmee wordt de
uitvoering van het
overgebleven deel van
het project 'Amerikaweg,
kruisingen' mogelijk.
Wat overblijft in het
project is de aanpak van
groot onderhoud aan
een deel van de
Schipholweg (Haarlem
uit). Daarnaast een
beperkte herinrichting
van de Amerikaweg die

20-05-
2021

vertraging in het
proces

31-12-
2022
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2020
0658
107

*B-Toezegging
wethouder Snoek
over
verdiepingsslag
bomenlijst en
frequentie
actualisatie
bomenlijst

Wethouder Snoek
zegt toe in overleg te
gaan met
stakeholders tbv
verdiepingsslag van
de bomenlijst en dit
jaar nog te komen
met een
geactualiseerde lijst.
Deze actualisatie
vaker dan één maal
per drie jaar vast te
stellen.

Toezeg
gingen

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 08-07-
2020

Overig Met de aanname van
het amendement 16.07
bij vaststelling van de
Bomenverordening
Haarlem 2021
(2014/451860), is in de
verordening
opgenomen dat de Lijst
Beschermwaardige
Houtopstanden jaarlijks
wordt vastgesteld. De
eerst volgende
vaststelling is voorzien
voor eind 2022
(2021/0945228).

10-12-
2020

Er dient een extra
check op het
datasysteem te
worden
uitgevoerd zodat
de verkregen
gegevens over
de bomen juist
en volledig zijn.
Dit vergt meer tijd
dan aanvankelijk
was voorzien.

01-12-
2022
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2020
0898
303

*B- Toezegging
wethouder Snoek
de bomenbalans te
bespreken in de
commissie

-709 20.2 Motie 10-
000 woningen
hoeveel duizend
bomen
<https://gemeentebe
stuur.haarlem.nl/best
uurlijke-
stukken/moties/20-2-
Motie-AP-D66-SP-10-
000-woningen-
hoeveel-duizend-
bomen.pdf> *** De
motie ingediend
door de fractie AP
D66 SP wordt
ingetrokken, na
toezegging
wethouder het
onderwerp
'Bomenbalans' te
bespreken in de
commissie

Toezeg
gingen

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 17-09-
2020

Commi
ssie/ra
ad

De uitvoering moet nog
worden ingepland, zal in
ieder geval pas volgen
nadat het integrale
groenbeleidsplan is
vastgesteld. Toevoeging
15-12: de
behandeldatum van het
groenbeleidsplan is
verschoven naar
september 2022. De
afdoening van de
bomenbalans verschuift
ook naar september
2022. 01-02-2022 De
toezegging NIET
behandeld i.d cie
Beheer dd 10 febr. Wel
bij de behandeling vh
groenbeleidsplan later
dit jaar. Afhandeling is
ook afhankelijk van de
beschikbaarheid van de
nulmeting van het
bomenbestand

10-05-
2021

De zaak ook
afhankelijk van
de nulmeting van
het
bomenbestand

10-02-
2022
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2020
0961
664

RKC Onderzoek
Fietsbeleid -
Ambitie vertalen

De raad draagt het
college op om
overeenkomstig de
planning in de
Ontwikkelagenda
Mobiliteitsbeleid in
de eerste helft van
2021 integraal
fietsbeleid aan de
raad voor te leggen
waarin de ambitie
wordt vertaald in
concrete doelen en
fietsmaatregelen
waardoor tevens
duidelijk wordt welk
specifiek fietsbudget
en hoeveel
menskracht nodig is

RKC
aanbev
eling

Gemeent
eraad
Haarlem

RB 17-09-
2020

Overig planning aangepast
naar laatste cie beheer
vergadering december
2022

24-06-
2021

Het
mobiliteitsbeleid
is opgeschoven,
en inmidels
vastgesteld
(najaar 2021) het
fietsbeleid schuift
hiermee ook op.

20-12-
2022

Ter
advisering
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2020
0961
768

RKC Onderzoek
Fietsbeleid -
Toekomstbestendig
met ambitiieniveau
10 aspecten BYPAD

De draagt het
college het college
op om in het nieuwe
integrale fietsbeleid
naast fietsparkeren
en het SOR-netwerk
ook de overige
aspecten uit de
BYPAD-methode te
verwerken en per
onderdeel het
ambitieniveau
kenbaar te maken.
Dat zijn de volgende:-
227 Deelmobiliteit,
micromobiliteit en
MaaS; Een
fietsnetwerk dat in
overeenstemming is
met de ambitie en
de verwachte
ontwikkelingen in
fietsgebruik;
Kwaliteitsvolle
infrastructuur met
voldoende
ambitieuze
minimum
inrichtingsvoorschrift
en;
Verkeersveiligheid,
waaronder de
verdere

RKC
aanbev
eling

Gemeent
eraad
Haarlem

RB 17-09-
2020

Overig RKC onderzoek wordt
betrokken bij het
opstellen van het
nieuwe Fietsbeleid. De
planning aangepast
naar laatste cie beheer
vergadering 2022

24-06-
2021

Het fietsbeleid is
met het
mobiliteitsbeleid
opgeschoven in
de tijd.

20-12-
2022

Ter
advisering
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2020
1098
888

*B- Motie 35BIS I
have an
aanplantplan

Verzoekt het
College van B&W :
Het aanplantplan
voor dit plantseizoen
(of indien niet
aanwezig andere
relevante informatie)
zo snel mogelijk toe
te sturen aan de
raadscommissie
beheer; Een
concreet en
ambitieus
aanplantplan te
maken voor de
boomplantperiodes
voor de komende
vier jaar; Na te gaan
welke verbeteringen
er mogelijk zijn bij
het proces van het
planten van bomen,
waarbij een andere
organisatievorm een
overweging kan zijn;
Het plan en de
verbetervoorstellen
voor de zomer 2021
voor te leggen aan

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 06-11-
2020

Overig 04-02-
2021

Per abuis bij
deze BAZ de
planningsdatum
4/2/2021
ingevuld.
Marianne
Aanvulling 23
maart 2021:
afdoening
gebeurt
gelijktijdig met
het op te stellen
bomenbeleidspla
n in mei 2022.
Aanvulling 30
november 2021:
afdoening wordt
gekoppeld aan
het
bomenbeleidspla
n, naar
verwachting in
Q1-2023.

01-03-
2023
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2020
1148
182

Toezegging
informatie over
Mobility Hub bij
Figee terrein

Bij de behandeling
van agendapunt 14
Stand van zaken en
vervolg op
Moderniseren
Parkeren zegt
wethouder Berkhout
het volgende toe. Er
komt nog informatie
naar de commissie
over de Mobility Hub
bij het Figeen terrein

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 12-11-
2020

Overig Ter
kennisna
me

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2020
1152
538

Motie 14.1
Snorfietsen naar de
rijbaan BIS

verzoekt het college,
- een startnotie op te
stellen waarin
keuzes, kosten,
voorwaarden en
planning zijn
opgenomen voor het
verbieden van
snorfietsen op
daartoe aangewezen
fietspaden binnen
de gemeente
Haarlem,- bij groot
onderhoud rekening
te houden met een
verbod van
snorfietsen op
fietspaden of dit
verbod niet
onmogelijk te
maken, - deze
startnotie te
bespreken in de
commissie Beheer,

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 26-11-
2020

Overig 21-10-
2021

Dit is maatregel
2c uit het
Verkeersveilighei
dsbeleid
(vastgesteld door
de raad 26
oktober 2021).
Het wordt een
onderdeel van de
Actieagenda
Verkeersveilighei
d en volgt voor
het Zomerreces
2022 (zie BAZ
20210550412).
Verder heeft een
sterke relatie met
het Plan van
Aanpak ‘30 km/u
als norm in de
stad’ (zie BAZ
20210550404),
wat ook
momenteel
ontwikkeld wordt
en tegelijk

16-06-
2022
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0034
403

Toezegging delen
data gebruik
deelscooters met
duiding college

Bij de behandeling
van agendapunt 7
Start uitrol
elektrische
deelscooters in
Haarlem zegt
wethouder Berkhout
op verzoek van het
CDA het volgende
toe. Hij zal de data
die hij beschikbaar
heeft over het
gebruik van de
deelscooters,
inclusief een duiding
van het college, met
de commissie/raad
delen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om data
over of de
deelscooters een
andere vorm van
vervoer vervangen.
De wethouder geeft
aan dat dit wel even
kan duren omdat de
data op dit moment
niet nauwkeurig
genoeg zijn o.a.
vanwege corona en
de beperkende
maatregelen die in
dat opzicht nu

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 14-01-
2021

Overig Er zijn te weinig data
om te kunnen delen met
de commissie/raad.
Eén van de twee
deelscooteraanbieders
verwijst voor data over in
hoeverre deelscooters
een andere vorm van
vervoer vervangen, naar
gemeente Amsterdam.
Daar zijn weliswaar
uitgebreide
onderzoeksresultaten
gepubliceerd, maar de
aanname kan niet
worden gedaan dat die
resultaten voor Haarlem
gebruikt kunnen
worden. -300 De andere
deelscooteraanbieder
heeft haar gebruikers
wel vragen gesteld over
het gebruik ervan in
Haarlem, maar de
resultaten zijn geen
harde data: - De
scooters worden
voornamelijk gebruikt
voor vrijetijdsbesteding
en woon-werkverkeer -
Ruim de helft van de
respondenten beschikt
over een eigen auto en

09-12-
2021

.. 25-05-
2022

Ter
kennisna
me
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0222
114

Toezegging
onderzoek vormen
van nascheiding die
aansluiten op
Haarlemse
infrastructuur

Bij de behandeling
van agendapunt 5
Vervolg op
Strategisch Plan
Afvalscheiding, zegt
wethouder Berkhout
het volgende toe. Hij
zal een onderzoek
instellen naar
vormen van
nascheiden die
aansluiten op de
Haarlemse
infrastructuur en de
commissie hierover
schriftelijk
rapporteren

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 15-04-
2021

Commi
ssie/ra
ad

10/9/21 Er is
vooralsnog geen geld
gereserveerd voor
SPA2.0. Dit betekent dat
ook nog geen invulling
gegeven kan worden
aan de onderliggende
toezegging. 1/7/21 De
besluitvorming voor de
dekking van SPA 2.0 is
uitgesteld tot de
programambegroting
2022. Dit betekent dat
pas na de vaststelling
van de
programmabegroting
2022 bekent is of er
dekking is voor SPA 2.0.
Het schrijven van
beleidsplan SPA 2.0 is
hierdoor uitgesteld tot
na deze vaststelling.
Dus ook het onderzoek
nascheiding.

07-10-
2021

Het onderzoek
nascheiding
wordt
meegenomen in
de uitwerking van
het plan SPA 2.0,
dat komt na het
reces naar de
raad.

21-04-
2022

Ter
kennisna
me
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0222
116

Toezegging
organiseren
informatieavonden
voor VvE's over
laadinfrastructuur
op eigen terrein

Bij de behandeling
van agendapunt 6
Stand van zaken
Duurzame Mobiliteit,
zegt wethouder
Berkhout het
volgende toe. Hij zal
informatie avonden
organiseren voor
VvE's over
laadinfrastructuur op
eigen terrein en zal
de commissie
informeren hoe en

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 15-04-
2021

Overig Hierover is
afgesproken dat dit
middels info op de
website wordt
afgedaan. @Hellen:
kan deze BBV formeel
worden afgerond?

Ter
kennisna
me

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0448
851

Motie 11 Verder
snijden in OV, Nee!

Overwegende: Het
belang van goed
openbaar vervoer
voor onze
doelstellingen op het
gebied van mobiliteit
en duurzaamheid;
Roept de provincie
op: Het voornemen
in te trekken om
verder te schrappen
in de dienstregeling
van Connexxion, en
de dienstregeling zo
spoedig mogelijk
terug te brengen op
het eerdere niveau;

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 08-07-
2021

Overig
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0448
961

Motie 35BISBIS Een
stabiel wijknet zorgt
voor een net
hoofdnet

Verzoekt: Als
uitwerking van de
afspraken in het
Klimaatakkoord voor
Haarlem de
haalbaarheid te
onderzoeken van
parkeerpleinen (laad
en ontlaad pleinen)
die zonnepanelen
krijgen en
tegelijkertijd het
mogelijk te maken
om slim te laden.  ··

Bij een positief
resultaat voor de
behandeling van de
Programmabegroting

2022 een
startnotitie in de
Commissie Beheer

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 08-07-
2021

Overig
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0448
973

Motie 36BIS Elke
wijk een groen rijk

erzoekt: De
werkgroep Groen te
bedanken voor het
maken van een
geweldig actieplan
en in gesprek te
gaan met de
woningbouwcorporati
e over de
vergroening van de
Indische Buurt
Noord en hiervan
verslag te doen aan
de commissie
beheer Te
onderzoeken welke
wijken een
soortgelijk plan goed
kunnen gebruiken  In
kaart te brengen
welke vergroening in
welke wijken budget
nodig heeft uit te
werken en in de
commissie te
bespreken Bij de
besluitvorming over
de middelen te
onderzoeken of het
mogelijk is om
budget vrij te maken
vanuit de mei

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 08-07-
2021

Overig De planning vullen we
in door een nieuw
groenbeleidsplan waar
nu de inspraak voor
loopt. Op basis van het
scenario (hoge of lage
ambitie) die de raad
gaat kiezen wordt deze
vraag ingevuld of niet.
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0500
382

Toezegging
toevoegen indicator
fiets- en
wandelbeleving in
de stad (centrum
e.o.) aan vervolg
(uitvoeringsprogram
ma) SOR

Bij de behandeling
van agendapunt 10
Nota
uitvoeringsprogramm
a SOR 2021 zegt
wethouder Berkhout
op verzoek van de
Actiepartij het
volgende toe. In het
vervolg op (het
uitvoeringsprogramm
a van) de SOR wordt
een indicator
opgenomen die de
fiets- en
wandelbeleving in
de stad (centrum

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 09-09-
2021

Overig 16-06-
2022

16-06-
2022

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0549
668

Toezegging:
nagaan aantal
verkeersongevallen
dat plaatsvindt
tussen fietsers en
voetgangers

Tijdens de
behandeling van
agendapunt 6
Verkeersveiligheidsb
eleid zegt wethouder
Berkhout op verzoek
van OPH het
volgende toe. Hij zal
nagaan wat het
aantal
verkeersongevallen
is dat plaatsvindt
tussen fietsers en

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 07-10-
2021

Overig Ter
kennisna
me
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0549
688

Toezegging: nader
kijken naar
registratie
verkeersongelukken
en vermelding
oorzaak, met name
(maar niet alleen)
tussen fietser en
voetganger

Bij de behandeling
van agendapunt 6
Verkeersveiligheidsb
eleid zegt wethouder
Berkhout op verzoek
van het CDA het
volgende toe. Hij zal,
in samenwerking
met de regio en de
provincie, aandacht
vragen voor een
betere registratie van
oorzaken van
verkeersongelukken
door verkeerspolitie
en andere instanties
die ermee te maken

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 07-10-
2021

Overig Ter
kennisna
me

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0549
936

Toezegging nagaan
hoeveel geld
gelabelled is ihkv
co-financiering
verkeersveiligheid

Bij de behandeling
van agendapunt 6
Verkeersveiligheidsb
eleid zegt wethouder
Berkhout op verzoek
van de ChristenUnie
het volgende toe. Hij
zal nagaan hoeveel
geld er gelabelled is
voor co-financiering
ihkv
verkeersveiligheid.
ChristenUnie merkt
hierbij op dat dit iets
anders is dan (de)
fietssubsidie, het
gaat hier echt om
landelijk ter

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 07-10-
2021

Overig Ter
kennisna
me
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Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0550
404

Toezegging voor
zomerreces 2022
plan van aanpak 30
kilometer

Bij de behandeling
van agendapunt 6
Verkeersveiligheid
zegt wethouder
Berkhout toe voor het
zomerreces van
2022 te komen met
een plan van aanpak
30 kilometer

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 07-10-
2021

Overig 16-06-
2022

16-06-
2022

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0550
412

Toezegging
Actieagenda
Verkeersveiligheid
voor zomerreces
2022

Bij de behandeling
van agendapunt 6
Verkeersveiligheidsb
eleid, zegt
wethouder Berkhout
toe voor het
zomerreces 2022 te
komen met een
Actieagenda
Verkeersveiligheid

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 07-10-
2021

Overig 16-06-
2022

16-06-
2022

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0606
785

*B- Toezegging
wethouder Berkhout

te onderzoeken
welke
mogelijkheden er
zijn een geveltuin bij
het beeld van
Kenau
Simonsdochter
Hasselaer en
Ripperde op
stationsplein

N.a.v. de motie
14.19 Duurzame
tegeltuin gratis en
voor niets ( Besluit
aan de versterkers
voor programma 4
op pagina 7 toe te
voegen Geveltuin bij
het beeld van Kenau
Simonsdochter
Hasselaer en
Ripperda op het
stationsplein ) zegt
wethouder Berkhout
toe namens
wethouder Rog te
onderzoeken wat

Toezeg
gingen

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 26-10-
2021

Overig
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0616
462

Toezegging Deel
Keizerstraat
meenemen in
scope project
Wilhelminastraat

 Wethouder Berkhout
zet toe dat het deel
van de Keizerstraat
tussen de Oude
Zijlvest en de
Wilhelminastraat
wordt meegenomen
in de scope van het
project

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 04-11-
2021

Overig Ter
kennisna
me

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0626
610

Motie 11 CDA GLH
Iedere school een
schoolbosje en
regenton

Een regenton het
belang van water
bewu st maakt,
Besluit , Het
Schoolbosje voor
een bedrag van
25.000 e uro als
quick win te
registeren zoals
bedoeld bij 5/4
Impuls aan
groeninitiatieven en
klimaatadaptatie in
de Nota Versterkers
Duurzaam doen:

Moties Commiss
ie beheer

ER 11-11-
2021

Overig
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0645
269

Motie 16.03
Herplant bomen
Essenstraat

; verzoekt het
College;„h binnen
het wijkje De Kamp,
zo dicht mogelijk in
de nabijheid van de
hoek Essenstraat -
Haasstraat, een 6-tal
bomen te
herplanten,„h de
commissie Beheer
te informeren over
de locaties en
planning,„h ter
dekking hiervan
30.000 euro te
genereren vanuit de
Reserve Vastgoed

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 25-11-
2021

Overig -360 Een exacte
uitvoering van de motie
is niet mogelijk,
aangezien binnen het
wijkje De Kamp in de
openbare ruimte geen
plaats is om 6 nieuwe
bomen toe te voegen.
Wel is het mogelijk in
de nabijgelegen wijken
een 6-tal bomen toe te
voegen. De aanplant zal
worden uitgevoerd in
het plantseizoen 2022-
2023 (nov-maart). De
dekking is gevonden
binnen de
verkoopkosten van het
bouwkavel.

21-04-
2022

De voorbereiding
vraagt meer tijd.

16-06-
2022

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2021
0645
277

Motie 16.11
Herplantplicht in
bomenmonitor

; Verzoek het college:
Informatie over in de
toekomst te planten
bomen in het kader
van herplantplicht
gestructureerd en
eenduidig te
registreren en
toegankelijk te
maken voor
Haarlemse

Jaarage
nda

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 25-11-
2021

Overig 21-04-
2022

De behandeling
van de
bomenmonitor is
gekoppeld aan
het
groenbeleidsplan
, die opschuift
naar september
2022.

21-09-
2022

Ter
kennisna
me
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2022
0005
377

*B- Motie 27.02 VVD
Bewoners naar de
parkeergarage is
het beleid....toch?

; Verzoekt het
college„h Om te
onderzoeken en voor
uitvoering van de
verkeersmaatregelen

de commissie
beheer te informeren
over een te bieden
alternatief voor
bewoners welke
momenteel een auto
bezitten;„h En zich
onder andere te
richten op het
aanbieden van
parkeerplekken in de
Raaks

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 23-12-
2021

Overig Ter
kennisna
me

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2022
0072
006

Toezegging
verkenning
Noordelijk kruispunt
Amerikaweg/Schiph
olweg/Pr.
Bernhardlaan

Toezegging aan de
Actiepartij van
wethouder Berkhout
om voor de
behandeling van de
Kadernota 2022 een
verkenning voor een
fiets- en
voetgangersoverstee
kplaats bij het
Noordelijk kruispunt
Amerikaweg/Schipho
lweg/Pr.
Bernhardlaan op te
stellen aan
commissie Beheer

Toezeg
gingen

Gemeent
eraad
Haarlem

RB 11-11-
2021

Overig 16-06-
2022

16-06-
2022

Ter
kennisna
me
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2022
0099
294

*B- Initiatiefvoorstel
Haarlems
Muggenbos

De presentatie van
het Initiatiefvoorstel
heeft
plaatsgevonden in
de raad van 2
februari jl. Gaarne
reactie college: IV
verzoekt het college:
Opdracht te geven

aan de stads-groen-
architect om het
Muggenbos langs
de Aziëweg te
tekenen;
Stadsecoloog en
boomdeskundige
binnen de gemeente
aan te laten geven
welke bomen op
welke plaats in de
tekening geplant
mogen worden; Op
de website een
pagina te maken
met informatie voor
mensen die een

Initiatief
voorstel
len

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 02-02-
2022

Overig
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2022
0165
923

Toezegging
raadsvoorstel
strategische optie
nieuw
verwerkingscontract
restafval

Wethouder De
Raadt zegt toe in de
raad van februari
een raadsbesluit
voor te leggen m.b.t.
het kiezen van een
strategische optie tot
het vervolg van het
inkoopproces
(inbesteden versus
aanbesteden). Exact
hetzelfde staat
vermeld in het
collegebesluit
Opzegging
overeenkomst
restafvalverwerking
AEB (2021/577183)

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 09-12-
2021

Overig 24/2 Eerst zal de
orientatie / onderzoek
naar inbesteden bij
HVC worden afgerond
om een goede afweging
te kunnen maken
tussen de twee
overgebleven
strategische opties:
inbesteden of
aanbesteden. Op basis
van het collegebesluit
wordt wel dit onderwerp
alvast besproken in de
cie Beheer. Bij de
mogelijke toekomstige
keuze van het college
voor inbesteden zal de
procedure worden
gevolgd zoals staat
verwoord in de nota
Verbonden Partijen
Haarlem 2021. Hierin
krijgt de raad tweemaal
de gelegenheid tot
wensen en
bedenkingen.

03-03-
2022

Voorafgaand aan
de keuze voor
een
inkoopprocedure
(inbesteden
versus
aanbesteden) is
een
collegebesluit
genomen om
voorafgaand aan
deze keuze een
orientatie /
onderzoek uit te
voeren.

08-09-
2022

Ter
advisering

BBOR
Behee
r en

2022
0366
433

Initiatiefvoorstel
"Pilot Veilig naar
school in Haarlem

Initiatief
voorstel
len

Gemeent
eraad
Haarlem

RB 10-02-
2022

Commi
ssie/ra
ad
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2022
0421
717

Motie 19.05 Veilig
naar school op de
fiets

  Verzoekt het college
Een quick scan uit te
voeren naar de
onveilige punten
voor schoolgaande
fietsers in de hele
stad en hierbij de
schoolbesturen en
schoolvertegenwoord
igingen goed bij te
betrekken; De raad
het resultaat van
deze quick scan voor
de zomer aan te
bieden aan de raad;
Hierbij aan te geven
met welke
maatregelen we
deze gevaarlijke
punten in onze stad

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 17-02-
2022

Overig
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2022
0598
447

Besluit van
Algemeen Belang
voor de gescheiden
inzameling bij
basisscholen,
samen met die bij
huishoudens

Jaarage
nda

Commiss
ie beheer

RB 11-04-
2022

Overig 16-06-
2022

Na bespreking in
de Commissie
Beheer op 21-04-
2022 is het
voorgenomen
besluit voor 6
weken ter inzage
gelegd. Die kon
niet eerder
ingaan dan 28-
04-2022 met
einde op 08-06-
2022. Dat is te
laat om het
raadstuk met de
inspraakreacties
daarin verwerkt in
de Commissie
Beheer van 16-
06-2022 in te
brengen. De
eerstvolgende
commissievergad

08-09-
2022

Ter
advisering

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2022
0651
262

Toezegging
wethouder Berkhout
organiseren
informatiecampagne
over het verbod op

vrachtwagens door
de Schouwtjeslaan.

Toezegging:
Wethouder Berkhout
gaat in overleg met
burgemeester
Wienen of het
mogelijk is een voor
een bepaalde tijd
een campagne te
organiseren die
duidelijk maakt dat
er een verbod van
vrachtwagen door de

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 22-04-
2022

Overig
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BBOR
Behee
r en
Beleid
Openb
are
Ruimt
e

2022
0651
405

Toezegging
wethouder
Berkhout. Voor de
zomer een gesprek
te plannen met alle
middelbare scholen
over de
verkeersveiligheid
rondom de scholen.

Toezegging
wethouder Berkhout.
Wethouder Berkhout
zegt toe voor de
zomer in gesprek te
gaan met alle
middelbare scholen
over de
verkeersveiligheid
rondom de scholen
en hun input op te
nemen in
uitvoeringsagenda

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 22-04-
2022

Overig
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BC
Bestuu
r en
Comm
unicati
e

2018
2617
60

Motie 12.1
HaarleMRA

Draagt het college
van benw op zich in
te spannen voor
directe bestuurlijk
vertegenwoordinging
in het Platform
Mobiliteit van de MRA

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 17-05-
2018

In route Voor eind april 2022
komt het platform
Mobiliteit van de MRA
bijeen in de nieuwe
samenstelling, waarbij
elke deelregio
rechtstreeks aan het
platform deelneemt.
Voor Zuid-
Kennemerland is
afgesproken dat de
portefeuillehouder
Mobiliteit van Haarlem
de deelregio daarin zal
vertegenwoordigen. Na
deze eerste
bijeenkomst in nieuwe
samenstelling kan de
motie worden afgedaan.

27-09-
2018

De uitvoering van
de motie is
gekoppeld aan
de opvolging van
de
aanbevelingen
van de
evaluatiecommis
sie van de MRA.
De uitvoering
daarvan heeft
eind 2021 geleid
tot het vaststellen
van nieuwe
samenwerkingsaf
spraken binnen
de MRA, waarin
ook de
samenstelling
van de platforms
is opgenomen.

01-07-
2021

Ter
kennisna
me
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BC
Bestuu
r en
Comm
unicati
e

2018
2617
87

Motie 12.2 Haarlem
in vervoering

Draagt het college
van benw op: Om
samen met Zuid
Kennemerland de
nodige stappen te
zetten teneinde
gezamelijk tot de
vervoerregio
Amsterdam toe te
treden

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 17-05-
2018

Overig In het evaluatierapport
van de MRA 'Meer
richting en resultaat'
wordt aanbevolen om
de Vervoerregio op de
schaal van de MRA te
brengen, waarbij wordt
aangetekend dat
daarvoor de
medewerking van
provincies en het Rijk
nodig is. Zolang het
zover nog niet is, wordt
aanbevolen alle
gemeenten via
vertegenwoordiging
vanuit de deelregio's te
laten deelnemen aan
het Platform Mobiliteit.
De MRA is nu bezig om
na te gaan hoe deze (en
andere) aanbevelingen
uit het rapport kunnen
worden opgevolgd. Het
college voelt zich
gesteund door de
voorstellen van de
evaluatiecommissie en
verwacht dat de MRA in
de loop van 2020 met
concrete voorstellen
gaat komen. Over de
opvolging van het

15-11-
2018

De uitvoering van
de motie is
gekoppeld aan
de opvolging van
de
aanbevelingen
van de
evaluatiecommis
sie van de MRA.

25-06-
2020

Ter
kennisna
me
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

BC
Bestuu
r en
Comm
unicati
e

2022
0072
139

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

 Wethouder Berkhout
zegt toe te bekijken
hoe de evaluatie van
Zandvoort van
Formule 1 races
(o.a. van het
Mobiliteitsplan) ter
kennisname aan de
commissie gebracht
kan worden.

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 09-12-
2021

In route De aanbevelingen uit
de evaluatie worden
door alle werk- en
projectgroepen van alle
betrokken overheden en
partners betrokken bij
het voorbereiden van de
editie 2022 van Dutch
Grand Prix, van 1 tot 4
september. De
ambtelijke organisatie
van Haarlem is
inmiddels al bezig met
de voorbereidingen en
betrekt de
aanbevelingen die
relevant zijn voor de
eigen stad en inwoners.
Dit betreft hoofdzakelijk
aanbevelingen op het
(brede) gebied van
mobiliteit, zoals
parkeerlocaties,
bewegwijzering,
verkeersroutes en
doorlaatbewijzen. Ook
informatieverstrekking
aan inwoners en
bedrijven wordt daar bij
betrokken. De
gemeente Zandvoort en
DGP zorgen voor een
informatiebrief aan

21-04-
2022

21-04-
2022

Ter
kennisna
me
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

CC
Conce
rncontr
ol

2021
0448
826

*B- Motie 06
Duurzaamheidsbegr
oting

vraagthetcollege, -
bijeenvolgendeklima
atbegrotingookgegev
ensoptenemenopdev
olgendeonder-
werpen:socialegelijk
heid(sociaaleconomi
schverschiltussenrijk
steenarmstewijkineu
ro's),biodiversiteit(aa
ntalm2ecologischbe
heerdgroen,gemidde
ldaantalbo-
menperhuishouden,
aantalkritischesoorte
n),afvalstromen&perc
entageherge-
bruiktafval(beidetonn
enkg), -
bijalledoelenaantege

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 08-07-
2021

Overig

CC
Conce
rncontr
ol

2022
0651
635

Toezegging:
Wethouder de
Raadt Informeren of
het mogelijk is
duurzaamheid op
40% te zetten in de
gunningscriteria bij
aanbesteding.

Toezegging:
Wethouder de Raadt
zegt toe uit te zoeken
of het mogelijk is om
duurzaamheid op
40% te zetten in de
gunningscriteria bij
aanbesteding.

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 22-04-
2022

Overig
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2017
5660
47

*B- Motie 39 Pilot
warmtewinning uit
wegdek

draagt het College
op; -425 - een pilot
op te zetten om
warmtewinning
gecombineerd met
warmte koude
opslag te testen op
een fietspad of
autoweg,

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 23-11-
2017

Overig Motie Pilot
warmtewinning uit
wegdek Aanleiding De
motie Pilot
warmtewinning uit
wegdek is ingediend
met als doel
warmtewinning uit asfalt
in combinatie met
warmte koude opslag te
testen. Toelichting De
techniek van
warmtewinning uit
wegdek is niet nieuw en
wordt reeds op kleine
schaal op diverse
plaatsen in ons land
toegepast. De techniek
wordt gecombineerd
met een warmte koude
opslag (WKO) bron, om
de warmte uit de zomer
in op te slaan en in de
winter te gebruiken. Het
beste moment om
warmtewinning uit asfalt
toe te passen is bij
aanleg of renovatie van
het wegdek. Voor het
starten van een
succesvolle pilot is
gezocht naar een
geschikt wegdek

10-10-
2019

Aanpassing
datum aan
vergaderschema

11-06-
2020

Ter
kennisna
me
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2019
7744
79

*B- Motie 17.2
Toegankelijke
duurzaamheidslenin
g

 Verzoekt het College
van B&W om: -360·
Te onderzoeken hoe
de
duurzaamheidslenin
g ook voor mensen
met een kleine
beurs toegankelijk
gemaakt kan
worden;  

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 19-09-
2019

Overig -300 De
duurzaamheidslening is
een bestaande
leningsfaciliteit van het
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
Nederlandse
gemeenten (SVn) die
sinds 2010 door de
gemeente Haarlem
wordt aangeboden. De
duurzaamheidslening
maakt het voor
particuliere
woningeigenaren en
huurders mogelijk
tegen aantrekkelijke
voorwaarden en lage
rente (1,6%) geld te
lenen voor het treffen
van energiebesparende
maatregelen in hun
woning. Naar
aanleiding van het
besluit het
bestedingsplafond van
deze
duurzaamheidslening te
verhogen is het college
verzocht te onderzoeken
op welke wijze de
duurzaamheidslening
toegankelijk gemaakt

13-02-
2020

De
duurzaamheidsle
ning kan niet
geschikt worden
gemaakt voor de
gevraagde
doelgroep. Het
ministerie
onderzoekt of de
doelgroep voor
energiebespaarh
ypotheek
verruimd kan
worden.

08-09-
2022
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afdelin
g
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num
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orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza

2021
0266
580

*B- Motie 12.1
Bewaar zomerse
warmte voor de
winter

verzoekt het
college, · bij het
ontwerp van de
warmtebronnen
voldoende capaciteit
aan warmte koude
opslag mee te

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 22-04-
2021

Overig

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2021
0298
739

*B- Motie 09.02
Windmolens
Schoteroog - zoek
op de goede plek

; Verzoekt het
college: Voor de
RES 2.0 samen met
de RES-partners te
lobbyen bij het Rijk
voor aanpassing van
het
Luchthavenindelings
besluit of een
soepeler toepassing
van dit besluit en
hiertoe een brief te
sturen naar de
informateur met
argumenten hiervoor
met als doelen
plaatsing van meer
windmolens van
circa 125 meter
tussen Schoteroog
en de KPN-toren
mogelijk te maken
en deze windmolens
zo optimaal mogelijk
te plaatsen teneinde
de overlast te
minimaliseren.

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 27-05-
2021

Overig Haarlem heeft bij het
IL&T een toetsing op
verschillende hoogtes
en op meerdere
coördinaten
aangevraagd om een
beter beeld te krijgen
van de mogelijkheden
in het zoekgebied
Schoteroog. De
volgende stap is om
een brief op te stellen
richting het Rijk.
Haarlem heeft ook bij
de RES-partners
gevraagd om nader
onderzoek te doen naar
de mogelijkheden
rondom Schiphol. Het
belang is in de regio
NHZ groot en we zullen
waar nodig samen
optrekken in de lobby
richting het IL&T en het
Rijk.

31-07-
2022

Behandelen bij
RES 2.0

31-07-
2023
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g
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orgaan
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s datum
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zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2021
0298
963

*B- Motie 09.11
Natuurlijke
zonneweides en
natuurrijke
windmolens

; Verzoekt het
college: De natuur
spelregels van de
Natuur en Milieu
Federatie te
onderzoeken en
waar mogelijk op te
nemen in de RES
2.0 zodat gemeentes
deze spelregels
uniform en
gemakkelijk kunnen
overnemen ten
behoeve van de
vergunningverlening

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 27-05-
2021

Overig Haarlem heeft het
advies van de Natuur en
Milieu Federatie
bestudeerd en
aangekaart bij de
initiatiefnemer voor de
zonneweide op
Schoteroog. De
afspraak is gemaakt om
samen met ecologen te
kijken naar de
mogelijkheden die
passen bij het project.
Het college zal de
ervaringen delen met
partners in de RES.

31-07-
2022

Behandelen bij
RES 2.0

31-07-
2023

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2021
0626
620

*B- Motie 12 CDA
GLH AP PvdA
Vergeet het fysiek
loket in de
Kweektuin niet

Besluit , D e huur
en nieuwe vaste
inrichting van het
Duurzaamheidsloket
in de Haarlemmer
Kweektuin voor een
bedrag van 50.000
euro als quick win te
registeren zoals
bedoeld bij 5/4
Impuls aan
groeninitiatieven en
klimaatadaptatie in
de Nota Versterkers
Duurzaam doen:
incidentele impuls
voor 2021 t/m 2023

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 11-11-
2021

Overig Ter
kennisna
me
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g
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orgaan
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s datum
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zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza

2021
0630
145

Toezegging overleg
met gedupeerden
van DRZM en SHA

 Wethouder Berkhout
zegt toe dat hij in
gesprek zal treden
met de gedupeerden
van DRZM en SHA
(St. Huizenaanpak).

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 18-11-
2021

Overig 1/12/2021: EJJ gesprek
gevoerd met Mirjam
Broerse

Ter
kennisna
me

ECDW

Econo
mie
Cultuu
r
Duurza
amhei
d en
Wonen

2021
0645
353

*B- Motie 19.01 De
sociale
energietransitie
heeft baat bij
prioriteit

 Verzoekt het College
om: -360· De
mogelijkheden om
de GVR in te zetten
zoals de gemeente
Wijk bij Duurstede te
onderzoeken in de
vorm van een RIB en
deze naar de
commissie beheer
te sturen · Ook
andere
mogelijkheden voor
de sociale energie
transitie middels
een plan van aanpak

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 25-11-
2021

Overig

Griffie
Haarle
m

2021
0128
325

Toezegging
wethouder Rog de
raad te informeren
na herstel fout mbt
rechtskracht
bomenverordening

N.a.v. vragen door
HvH in vragenuur 18
februari over de
rechtskracht van de
bomenverordening
door verzuimen
vaststellen
komgrenzen
Haarlem zegt
wethouder Rog toe
dit te gaan herstellen
en de raad na
herstel hierover te

Toezeg
gingen

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 18-02-
2021

Overig
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g
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orgaan

pfh
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stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

Griffie
Haarle
m

2022
0651
730

Toezegging
Wethouder
Berkhout,
onderzoek waar de
grens ligt van het
publieke bij
commercieel
uitgebate kantines
en informeert de cie
nadat de inspraak
is afgerond.

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
bij de basisscholen
en het stuk

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 22-04-
2022

Overig

OMB
Omgev
ingsbe
leid

2019
5678
75

*B- Motie 21
Toekomst van
Schiphol

Draagt het college
op:-360· Om te
bepleiten dat er in
ieder geval tot
minstens 2023 geen
verdere groei van
Schiphol plaatsvindt;-
360· Dit standpunt
zowel in Haarlem uit
te dragen als in alle
relevante gremia die
met de luchtvaart te
maken hebben;-360·
Tevens te pleiten
voor afschaffing van
de nachtvluchten;-
360· Met andere
partners uit de BRS
te kijken hoe het
aantal goedkope
vakantievluchten
beperkt kan worden,
en-360· Om te
promoten dat zo veel
mogelijk afstanden
tot 750 km per trein

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 04-07-
2019

Overig Een korte notitie over
de stand van zaken met
betrekking tot de
ontwikkelingen rond
Schiphol, inclusief de in
de motie genoemde
onderwerpen, zal ter
kennisname van de
commissie worden
gebracht.

16-01-
2020

.Aangezien aan
de opdrachten in
de motie
inmiddels is
voldaan door
inbreng van
Haarlem en/of de
regio in de
diverse
overlegstructuren
rond Schiphol
wordt de motie
afgedaan, met
een update obv
de nieuwste
stand van zaken.

21-04-
2022
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ontstaan
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stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

OMB
Omgev
ingsbe
leid

2020
0036
903

Motie 21.1
Binnenduinrand:
Fiets hem er niet in

Draagt het college
op: Zich er voor in te
zetten dat bij het
opstellen van de
uitvoeringsstrategie
de Amsterdamse
Waterleidingduinen
een wandelgebied
blijft waarin geen
plaats is voor
fietspaden

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 19-12-
2019

In route In het
portefeuillehoudersoverl
eg RO en Landschap
Zuid-Kennemerland van
25 november 2021 is de
motie verwerkt op het
voorblad van het
definitieve
ontwikkelperspectief.

07-09-
2021

Motie wordt
meenomen in de
definitieve versie
van het
ontwikkelperspect
ief. Deze
definitieve versie
kan echter pas
gemaakt worden
als vaststelling in
Zandvoort heeft
plaatsgevonden.
Dit is nu in het
voorjaar van
2021 voorzien
(maar is nog van
een aantal

03-03-
2022
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stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
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huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2017
5719
74

RKC onderzoek
Waarderhaven -
Periodieke externe
audits

De raad draagt het
college op om: Door
periodieke
(jaarlijkse) externe
audits op de dan
lopende grote en
complexe projecten
de volledige en
juiste toepassing
van methodieken en
kennis te verifieren.
De raad heeft al
eerder
aanbevelingen van
de
rekenkamercommiss
ie overgenomen ten
aanzien van onder
andere VTU,
risicomanagement,
contractmanagement
 en

RKC
aanbev
eling

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 23-11-
2017

Commi
ssie/ra
ad

31-01-
2018

Na
behandeling/afro
nding HCPP
komt in een keer
afdoening van al
deze
aanbevelingen in
de commissie.
Daarna aparte
BAZ voor
jaarlijkse
terugkoppeling.

12-02-
2021

Ter
besprekin
g

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2017
5720
11

RKC onderzoek
Waarderhaven -
Informatievoorzienin
g

De raad draagt het
college op om: Een
vast format te
ontwikkelen en
hanteren voor de
rapportage aan de
raad over de
financiën en de
resultaten van de
tussentijdse
evaluaties van de
grote en complexe
projecten. En ook
aan de raad te
rapporteren over de
resultaten van de

RKC
aanbev
eling

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 23-11-
2017

Commi
ssie/ra
ad

15-11-
2018

Na
behandeling/afro
nding HCPP
komt in een keer
afdoening van al
deze
aanbevelingen.

11-02-
2021

Ter
besprekin
g

47



Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
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stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2019
4517
33

Motie 24.01
Integrale
benadering
Amerikaweg N205

; verzoekt het
College,-174E een
aantal varianten van
ongelijkvloerse
kruising voor fiets,
scootmobiel en
voetganger met een
of meerder bruggen
of tunnels uit te
werken,E daarbij ook
de kruising met de
Boerhaavelaan te
betrekken,E de
kosten van deze
varianten van
ongelijkvloerse
kruising voor
voetgangers, fietsers
en scootmobiel met
het kruispunt te
geven,E te
onderzoeken of
externe financiering
door provincie of rijk
beschikbaar is voor
de aanleg van de
benodigde tunnel(s)
of brug(gen) voor
voetganger, fietser
en scootmobiel,E
varianten, kosten en
financieringsmogelijk
heden voor te leggen

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 29-05-
2019

Overig Deze BAZ behoort bij
BAZ 2018/852690
Amerikaweg
kruispunten

12-12-
2019

Vertraging in het
proces vanwege
motie luchtbrug
en ontbreken
verkeerskundige
visie Schipholweg

21-04-
2022
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g

zaak
num
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orgaan
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onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2019
4517
46

Motie 24.03 ook
fietspad zuidzijde
Boerhaavelaan oost
m.g.v. de ventwegen

Verzoekt het college
Voor het definitieve
ontwerp voor de
Boerhaavelaan oost
te onderzoeken of
het mogelijk is-360 -
een
tweerichtingenfietspa
d aan de zuidzijde
toe te voegen vanaf
de Amerikaweg tot
aan het Zuster
Rebelpad inclusief
fietsbrug over de
Amerikavaart en met
behoud van het nu
ingetekende fietspad
aan de noordzijde; -
Het daarbij voor
fietsers tussen het
Zuster Rebelpad en
de Professor
Eijkmanlaan
mogelijk te maken in
twee richtingen
gebruik te maken
van de ventwegen
aan de zuidzijde van

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 29-05-
2019

Overig Deze BAZ behoort bij
BAZ 2018/852690
Amerikaweg kruispunten

12-12-
2019

Vertraging in het
proces vanwege
motie luchtbrug
en ontbreken
verkeerskundige
visie Schipholweg

21-04-
2022
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stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2020
0623
581

Motie 21.4
Zebrapad
Houtplein; niete
zwart-wit

Roept het College
op: - een jaar na
oplevering van het
Houtplein met een
evaluatie te komen
over de gevolgen van
het vervallen van het
zebrapad; - hierin
mee te nemen
metingen van
relevante
verkeersstromen, te
weten: voetgangers,
bussen, auto s en
fietsers; - hierin ook
mee te nemen de
verwachte effecten
van het toevoegen
van een zebrapad; -
deze evaluatienota
ter bespreking aan

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 25-06-
2020

Overig 22-10-2020: In de
motie is aangegeven 1
jaar na gereedkomen
herinrichting Houtplein
dwz. 1 jaar na 3e Q
2022 onderzoek naar
verkeersituatie
oversteek Dreef naar
Houtplein. Opstart
onderzoek 3e Q 2023.

19-12-
2023

12-12-
2023

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2020
0863
570

Toezegging nadere
financiële
onderbouwing bij
VO groot onderhoud
en herinrichting Pr.
Bernhardlaan

Bij de behandeling
van agendapunt 8
Varianten groot
onderhoud en
herinrichting Prins
Bernhardlaan zegt
wethouder Snoek
toe dat hij bij het
Voorlopig Ontwerp
met een betere of
nadere financiële
onderbouwing komt.

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 27-05-
2020

Overig 23-09-
2021

Datum gelijk met
BAZ
20201240558 VO
Vrijgeven voor
inspraak Prins
Bernhardlaan

06-10-
2022
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PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2020
1146
735

Toezegging
informatie over
verwijzing
parkeergarages,
parkeerroutes,
bebording
verbeteren

Bij de behandeling
van agendapunt 14
Stand van zaken en
vervolg op
Moderniseren
Parkeren zegt
wethouder Berkhout
het volgende toe. Er
komt nog informatie
over het verbeteren
van de verwijzing
naar
parkeergarages
(inclusief eventuele
naamswijzigingen),
een verbetering over
de parkeerroutes
danwel een
verbetering van de
bebording.

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 12-11-
2020

Overig 20-05-
2021

De uitwerking
van deze
toezegging hoort
bij de uitwerking
van de
investeringen in
de
kapitaalgoederen
(o.a.
slagboominstallat
ies en
betaalapparatuur)
in de garage. In

dit traject wordt
prioriteit gegeven
aan de
vervanging van
de installaties in
de
parkeergarages
omdat deze sterk
verouderd zijn.
Het vormgeven
van verwijzing
naar de garages
(inclusief een
naamswijziging)
zal dan ook niet
eerder dan het
najaar 2022
gestart worden.
Vervolgens kan
de

06-10-
2022

Ter
kennisna
me
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onkelij
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plannin
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PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2021
0002
629

Toezegging
wethouder Snoek
de wijkraden te
betrekken bij de
ontwikkeling van de
Prins Bernardlaan

-567 N.a.v.-3 het
20.1Amendement
Betrek de Wijkraden
bij de Prins
Bernardlaan
ingediend door de
fracties AP Jouw
Hlm wordt
ingetrokken ***
Wethouder Snoek
zegt toe de wijkraad
er bij te betrekken en

Toezeg
gingen

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 17-12-
2020

Overig 19-12-
2022

Wordt afgerond
bij vaststelling DO

09-02-
2023

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2021
0034
468

Toezegging
wethouder houdt
commissie op de
hoogte van
gesprekken met de
bewoners over de
weginrichting

Bij de behandeling
van agendapunt 13
Opinienota
Verkeerssituatie
Nagtzaamstraat en
Teding van
Berkhoutstraat zegt
wethouder Rog het
volgende toe. Hij zal
de commissie op de
hoogte houden van
de gesprekken die
gevoerd gaan
worden met de
bewoners van beide
straten over het
komen tot kleine
aanpassingen in de

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 14-01-
2021

Overig Sander moet met Jaap
Kooman overleggen,
procesopdracht moet
worden gemaakt.

09-12-
2021

09-12-
2021

Ter
kennisna
me

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2021
0174
729

Initiatiefvoorstel
Visie op positie
raad bij
herinrichtingsplanne
n fysiek domein
(Groen Links
Haarlem, Actiepartij,

Initiatief
voorstel
len

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 22-03-
2021

Commi
ssie/ra
ad

20-05-
2021

20-05-
2021

Ter
advisering
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PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2021
0218
881

*B- Motie 4.4. Aan
de slag met de
Nedtrain garage

Bij een controle van
afdoeningen van
moties en
amendementen is
naar voren gekomen
dat een motie uit
april 2020 niet is
verwerkt in VErseon.
Deze motie is ook
nog eens
raadsbreed
aangenomen. Onze
excuses. Ik heb als
ontstaansdatum wel
9 april 2020
ingevoerd. Graag
alsnog in
behandeling nemen.

Roept het college
op Over te gaan tot
deelname in de
realisatie van de
NedTrain garage,
waarbij de potentieel
onrendabele top
vanaf realisatie
wordt gedekt door
een additionele
taakstelling De
financiële
verplichtingen op te
nemen in de
Kadernota 2021 (In

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 09-04-
2020

Overig
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PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2021
0375
549

Toezegging
terugkomen op
kosten voetbalkooi,
eventueel extra
bomen en 30/50
kilometer

Bij de behandeling
van agendapunt 12
Vrijgave VO IVORIM
voor inspraak zegt
wethouder Rog op
verzoek van een
aantal partijen het
volgende toe. Hij
komt schriftelijk
terug op de
mogelijkheden en
kosten van het
toevoegen van een
voetbalkooi en extra
bomen in het
ontwerp. Ook kijkt hij
nog naar een
eventueel
gedeeltelijke
inrichting voor 30
kilometer per uur en
bekijkt dat ook in
relatie tot de
Briandlaan en de
Stresemannlaan.
Hierbij geeft de

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 10-06-
2021

Overig 20-01-
2022

20-01-
2022

Ter
kennisna
me

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2021
0375
581

Toezegging
schriftelijk
terugkomen op
plekken deelauto's
in het ontwerp

Bij de behandeling
van agendapunt 12
Vrijgave VO IVORIM
voor inspraak zegt
wethouder Rog op
verzoek van de
ChristenUnie toe
schriftelijk terug te
komen op de
plekken voor
deelauto's in het

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 10-06-
2021

Overig 20-01-
2022

20-01-
2022

Ter
kennisna
me

54



Actielijst commissie Beheer t.b.v. de vergadering van 25 mei 2022

afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2021
0375
603

Toezegging
terugkomen op
kunst in de
openbare ruimte,
eerdere toezegging
wethouder Meijs en
het VO IVORIM

Bij de behandeling
van agendapunt 12
Vrijgave VO IVORIM
voor inspraak zegt
wethouder Rog op
verzoek van de
Actiepartij het
volgende toe. Hij
komt schriftelijk
terug op het
onderwerp kunst in
de openbare ruimte
en het VO IVORIM.
Dit in verband met
de eerder door
wethouder Meijs
gedane toezegging

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 10-06-
2021

Overig 20-01-
2022

20-01-
2022

Ter
kennisna
me
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2021
0448
930

*B- Motie 24 Nieuwe
fietsenstallingen in
aanbouw krijgen
ook een rolstoel
toegankelijk
openbaar toilet

Draagt het college
op *Bij de aanleg
van de nieuwe
fietsenstallingen
Houtplein en
Hudsonbay meteen
een openbaar
rolstoel toegankelijk
toilet te integrere

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 08-07-
2021

Overig Op dit moment wordt
hard gewerkt aan het
ontwerp voor zowel de
fietsenstalling Hudsons'
Bay als de
fietsenstalling
Houtplein. In het
programma van eisen
voor beide projecten zijn
openbare
rolstoeltoegankelijke
toiletten opgenomen.

10-02-
2022

Door de verkoop
van het pand aan
3W real estate
heeft de
voorbereiding
van de
fietsenstalling in
de kelder de
nodige vertraging
opgelopen.
Verwacht wordt
dat de
huurovereenkom
st in Q1 2022
wordt gesloten
waarna het
ontwerpproces
weer een vervolg
krijgt. Ook het
ontwerp voor de
fietsenstalling
Houtplein vraag
meer tijd omdat
de aanwezigheid
van kabels,
leidingen en
bestaande
installaties voor

06-10-
2022

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2021
0873
496

Toezegging
aanpassing
stroomschema
HCPP Haarlems
Civiel Planproces
n.a.v. bespreking
Initiatiefvoorstel

 Wethouder Berkhout
zegt als plv.
wethouder toe om
het stroomschema
van het HCivielPP
aan te passen n.a.v.
de bespreking van
het Initiatiefvoorstel

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 04-11-
2021

Overig 20-01-
2022

20-01-
2022

Ter
kennisna
me
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g
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num
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stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
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huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman

2021
0943
154

Doorfietsroute
Lodewijk van
Deijssellaan

 Vaststellen DO Jaarage
nda

Commiss
ie beheer

ER 23-12-
2021

Overig 08-09-
2022

het proces om te
komen tot een
Voorlopig
Ontwerp kost
meer tijd dan

01-12-
2022

Ter
kennisna
me

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2021
0943
244

*B- Moatie 25.01
GLH PvdA D66
Compenseren wil je
leren

Verzoekt: Rekening
te houden bij de
verdere uitwerking
richting het SPvE
met alle bestaande
bomen, bladmassa,
levensduur van de
bestaande bomen
en inventarisatie van
te herplanten bomen
verder uit te werken.
De wijkraden en
andere stakeholders
goed te betrekken in
de verdere
uitwerking De
fracties (voor zover
aanwezig) van GLh
PvdA D66 CDA AP

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 23-12-
2021

Overig

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2022
0072
108

Toezegging bij
Reconstructie
Slaperdijkweg -
voetgangers in Vak 3

Wethouder De
Raadt zegt toe om in
ht vervolg van het
project reconstructie
Slaperdijkweg te
kijken naar
voetgangers in Vak 3.

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 09-12-
2021

Overig 06-10-
2022

06-10-
2022

Ter
kennisna
me

PCM
Project
- en
Contra
ctman

2022
0078
647

VO Jan Gijzenkade
West

Jaarage
nda

Commiss
ie beheer

RB 27-01-
2022

Commi
ssie/ra
ad

21-04-
2022

5 april 2022
behandeling
door het college
en op 21 april
2022 door

21-04-
2022

Ter
besprekin
g
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
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pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2022
0117
456

*B- Toezegging
wethouder De
Raadt bij de start vd
participatie bij
reconstructie
Slaperdijk niet uit te
gaan van weghalen
opritten en parkeren
op eigen terrein te
onderzoeken,
ondanks dat de
inritten strijdig zijn
met het
bestemmingsplan

Wethouder De
Raadt zegt toe de
participatie niet te
starten vanuit het
oogpunt dat de
opritten weg moeten.
Het parkeren op
eigenterrein zal
worden onderzocht,
omdat de inritten er
zijn, maar deze zijn
strijdig met het
bestemmingsplan.
zijn strijdig met het

Toezeg
gingen

Gemeent
eraad
Haarlem

ER 02-02-
2022

Overig 06-10-
2022

06-10-
2022

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2022
0243
955

*B- Toezegging
wethouder De
Raadt dat de raad
de keuze
voorgelegd krijgt in
het gebied
Marnixstraat -
Kleverlaan voor
fietspaden versus
fietsstroken en 30

Wethouder De
Raadt legt de keuze
aan de Raad voor in
het gebied
Marnixstraat -
Kleverlaan
fietspaden versus
fietsstroken en 30
km versus 50 km.

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 10-02-
2022

Overig

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2022
0244
255

Toezegging
wethouder De
Raadt, de
wethouder zegt toe
een
verkeersonderzoek
uit te voeren na de
herinrichting van de
Prof.Eijkmanlaan op
snelheid en
verkeersintensiteit
en de resultaten
met de Raad delen.

Toezegging
wethouder De
Raadt, de wethouder
zegt toe een
verkeersonderzoek
uit te voeren na de
herinrichting van de
Prof.Eijkmanlaan op
snelheid en
verkeersintensiteit
en de resultaten met
de Raad delen.
toezegging is
gedaan aan de VVD
en het CDA

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 10-02-
2022

Overig
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2022
0421
656

*B- Motie 16.02 CDA
VVD D66 OPH Trots
HvH AP CU GLH
Monitoren professor
Eijkmanlaan

 Verzoekt het college:
Na de oplevering
een jaar lang te
monitoren en
vervolgens een
rapport op te stellen,
waar de volgende
punten in worden
meegenomen: s
nelheid en intensiteit
na 9 maanden de
groepen:
"weggebruikers,
omwonenden, de
aangrenzende
school, de
concessiehouder (
Connexxion), de
verkeerspolitie en de
wijkraad" te vragen
naar hun ervaringen
en hier per groep
over te rapporteren o
nderzoek het
verkeersgedrag, de
oversteekbaarheid
en de doorstroming
vermeld eventuele
incidenten of
ongelukken,
inclusief oorzaak en
gevolgen Dit rapport

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

ER 17-02-
2022

Overig
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
orgaan

pfh
code

ontstaan
s datum

status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2022
0421
735

Motie 19.06 Feiten
zijn wel zo eerlijk

  Verzoekt het college
Bij toekomstige
draagvlakonderzoeke
n slechts nog feiten
te benoemen in de
flyers die worden
meegestuurd met
het verzoek om mee
te doen bij
draagvlakonderzoeke
n en tevens duidelijk
te zijn over welke
parkeerzone de wijk
onder zou gaan

Moties Gemeent
eraad
Haarlem

RB 17-02-
2022

Overig

PCM
Project
- en
Contra

2022
0454
996

VO Bisschop
Bottemanneplein in
ontwerp ter inzage

Jaarage
nda

Commiss
ie beheer

ER 03-03-
2022

Overig 25-05-
2022

25-05-
2022

Ter
besprekin
g

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2022
0492
171

Aanvragen en
uitbreiden
uitvoeringskrediet
vervangen walmuur
Buitenzorgkade

Jaarage
nda

Commiss
ie beheer

ER 14-03-
2022

Commi
ssie/ra
ad

Dit jaaragendapunt is
afgedaan via het BBV
Krediet aanvragen voor
vervanging walmuur
Buitenzorgkade
(2022/489660).

21-04-
2022

21-04-
2022

Ter
besprekin
g
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status
zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
planning

huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2022
0537
944

Concept
gunningcriteria voor
de aanbesteding
van de dagelijks
beheer- en groot
onderhoudscontract
en ten behoeve van
de marktpartijen

De huidige
langlopende
contracten voor
dagelijks beheer en
groot
onderhoudsprojecten

lopen in 2022 af.
Per 1 janauri 2023
moeten de nieuwe
contracten zijn
gegund. De criteria
voor deze gunning
aan marktpartijen
worden op verzoek
ter bespreking
voorgelegd. In het
aanbestedingstraject
naar 1-1-23 dienen

de gunningscriteria

Jaarage
nda

Commiss
ie beheer

ER 22-03-
2022

Overig 21-04-
2022

21-04-
2022

Ter
besprekin
g

PCM
Project
- en
Contra
ctman

2022
0558
711

Draagvlakonderzoek
 parkeerregulering

onderwerp: Uitslag
draagvlakonderzoek
parkeerregulering in
Transvaalwijk en
Indischewijk-Zuid

Jaarage
nda

Commiss
ie beheer

RB 29-03-
2022

Commi
ssie/ra
ad

21-04-
2022

21-04-
2022

Ter
kennisna
me

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2022
0651
654

Toezegging:
Wethouder de
Raadt zegt toe het
minimale bedrag
van € 14,00 op te
nemen in de (raam)-

contracten voor
dagelijks beheer en
grootonderhoudsco
ntracten.

Toezegging:
Wethouder de Raadt
zegt toe het
minimale bedrag
van € 14,00 op te
nemen in de (raam)-
contracten voor
dagelijks beheer en
grootonderhoudscont
racten.

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 22-04-
2022

Overig
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afdelin
g

zaak
num

onderwerp omschrijving soort bestuurs
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pfh
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ontstaan
s datum
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zaak

stand van zaken oorspr
onkelij

reden afwijking
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huidige
plannin

soort
behandeli

PCM
Project
- en
Contra
ctman
ageme
nt

2022
0651
667

Wethouder de
Raadt zegt toe te
onderzoeken of het
mogelijk is
duurzaamheid als
gunningscriterium
toe te voegen bij
directievoering en
toezicht.

Wethouder de
Raadt zegt toe te
onderzoeken of het
mogelijk is
duurzaamheid als
gunningscriterium
toe te voegen bij
directievoering en
toezicht.

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

ER 22-04-
2022

Overig
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g

zaak
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reden afwijking
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huidige
plannin

soort
behandeli

VTH
Vergun
ningen

Toezic
ht en
Handh
aving

2022
0486
574

*B- Toezegging
inwoners
informeren die een
vergunning voor een
verbouwing
aanvragen over de
daarbij voor hen
verplichte
duurzaamheidsmaat
regelen (aandeel
hernieuwbare
energie)

Bij de behandeling
van agendapunt 10
Haarlemse
Routekaart
Duurzaamheid zegt
wethouder Berkhout
op verzoek van de
ChristenUnie het
volgende toe. Hij zal
de commissie
informeren over hoe
het geregeld kan
worden dat als
inwoners een
bouwvergunning
aanvragen voor een
verbouwing die meer
dan 25% van hun
woningoppervlakte
bevat, dat zij dan ook
geïnformeerd
worden over de voor
hen daarbij
verplichte
duurzaamheidsmaatr
egelen. Het
verplichtend karakter
komt voort uit de
implementatie van
Richtlijn 2010/31 van
de Europese Unie
en ziet vooral op
hernieuwbare

Toezeg
gingen

Commiss
ie beheer

RB 10-03-
2022

Overig Deze eis komt voort uit
de wijziging van het
Bouwbesluit 2012
(ingangsdatum
wijziging 1 februari
2022). In artikel 5.6 lid 5
t/m 7 wordt bij een
ingrijpende renovatie
(een renovatie waarbij
ten minste 25% van de
gebouwschil integraal
wordt gerenoveerd), in
het kader van de
herziene Europese
richtlijn voor
hernieuwbare energie,
een eis gesteld aan de
minimale hoeveelheid
hernieuwbare energie.
De eis gaat gelden voor
alle gebouwen, met
uitzondering van
industriefuncties en
overige
gebruiksfuncties. Deze
eis geldt alleen als er
een technisch
bouwsysteem voor
ruimteverwarming of
ruimtekoeling of een
combinatie daarvan
wordt geplaatst,
gedeeltelijk vernieuwd,

Ter
kennisna
me

63


