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Besluitenlijst 

 Commissie beheer 
 Datum: donderdag 9 maart 2023 
 Aantal bezoekers: 6 
 Aantal sprekers: 5 

 
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. 2 februari 2023 (alleen naar aanleiding van) 

Cie beheer van 9 maart2023, er zijn opmerkingen genoteerd n.a.v. het transcript van 
2 februari 2023. 
 

 Ter advisering aan de raad 
6.  Vaststelling nota uitwerking parkeerregulering  

Cie beheer van 9 maart 2023. Dit agendapunt is wordt op 23 maart behandeld en is 
zuiver en alleen toegevoegd aan deze agenda, zodat een ieder op de hoogte is van de 
inspreekmogelijkheid voor dit onderwerp volgende week dinsdag 14 maart 2023. 

 
 Overige punten ter bespreking 
 
7.  Voorlopig Ontwerp Reconstructie Slaperdijkweg, vrijgave voor inspraak 

Cie beheer 9/3/2023 het stuk is voldoende besproken en gaat niet door naar de raad. 
(2023/19588) 

 
8.  Voorlopig Ontwerp Prins Bernhardlaan vrijgeven voor inspraak 

Cie beheer 9/3/2023 het stuk is voldoende besproken en gaat niet door naar de raad. 
(2023/108284) 

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

Er heeft één inspreker van het inspreekrecht gebruik gemaakt. 
 
 Ter advisering aan de raad 
 
10.  Uitvoering Haarlemse Routekaart Duurzaamheid - Route voor CO2-reductie - 

Cie beheer 9/3/2023 Het stuk is voldoende besproken en gaat naar raad als 

hamerstuk met stemverklaring  
(2022/1782261) 
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 Overige punten ter bespreking 
 

11.  Voortgangsrapportage verkeersveiligheid 
cie beheer 9/3/2023 ivm einde vergadertijd wordt dit stuk door geschoven naar de 

commissie Beheer van april 2023. 
(2023/8890) 

 
12.  Sluiting 

 
 Ter kennisname meegezonden stukken 

1 Actieve informatieplicht 
1.1 Verkeermaatregelen Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat 

Cie beheer 9/3/2023 Ter kennis name stuk, geagendeerd voor bespreking in een 

volgende vergadering op verzoek van de fracties Jouw Haarlem en Trots 
(2023/62533) 

1.2 Voortgang ontwikkeling geothermie 
Cie beheer 9/3/2023 ter kennisname stuk is voor kennisgeving aangenomen 
(2022/1366325) 

1.3 Great Bubble Barrier initiatief SUPmission 
Cie beheer 9/3/2023 het ter kennisname stuk is voor kennisgeving aangenomen 
(2022/1617933) 

1.4 Uitkomsten benchmark huishoudelijk afval 2021 
cie beheer 9/3/2023 het ter kennisname stuk is voor kennisgeving aangenomen. 

Het stuk moet wel bij de stukken gevoegd worden wanneer het SPA besproken wordt 
(2022/1617926) 

 
2 Afdoening toezeggingen en moties 
2.1 Toezegging Evaluatie Formule 1 gemeente Zandvoort t.k.n. aan cie. Beheer 

cie beheer 9/3/2023 het ter kennisname stuk is voor kennisgeving aangenomen. 
(2022/72139) 

 
3 Brieven van het College van BenW 
3.1 Regionale energiestrategie: actualisatie 

cie beheer: 9/3/2023 het ter kennisname stuk wordt op verzoek van de fractie 

GrLHaarlem voor bespreking in een volgende commissie 

 


