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Besluitenlijst 

 Commissie beheer 
 Datum: donderdag 12 januari 2023 
 Aantal bezoekers: 28 
 Aantal sprekers: 4 

 
1.  Opening en mededelingen voorzitter 
2.  Vaststellen van de agenda 
3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 
4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 
5.  Transcript commissie d.d. 1 december 2022 (alleen naar aanleiding van) 

Cie Beheer 12 januari 2023; op de opmerking van de heer Aerssens (VVD) na verder 
geen opmerkingen n.a.v. het transcript van 1 december 2022.  
 
•Toezeggingen (nieuw) – Toesturen schriftelijke verduidelijking inzake de status van 
de uitvoering van draagvlakonderzoeken parkeerregulering  
Wethouder Berkhout heeft toegezegd een schriftelijke reactie geven nav een 
opmerking van de heer Aerssens van de VVD fractie over wat het college besloten 
heeft over het stoppen met het uitvoeren van de draagvlakonderzoeken 
parkeerregulering. Eea. nav de uitspraak van wethouder Van Leeuwen opgenomen in 
het transcript van 1 december 2022 die in tegenstelling staat ten opzichte van het 
gestelde in de afdoening van de motie 19.06 fractie VVD Feiten zijn wel zo eerlijk (tkn 
stuk 2.1. cie beheer van 1 januari 2023).  

(2023/64933) 
 

 Ter advisering aan de raad 
6.  Vaststellen programma van eisen doorfietsroute Lodewijk van Deyssellaan en 

herinrichting Pim Mulierlaan 
12-1-2023 Cie Beheer, gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de 
raadsvergadering van 26 januari 2023. De fractie van OP Haarlem overweegt een 

amendement in te dienen. 
(2022/1114377) 

 
7.  Kredietaanvraag fietsenstalling Houtplein 

12-1-2023 Cie Beheer, het stuk gaat op verzoek van de fractie Trots naar de raad als 
hamerstuk met stemverklaring 

(2022/1615940) 
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•Toezeggingen (nieuw) - Toesturen Update status realisering fietsenstalling onder 
het voormalig V&D complex 
Wethouder Berkhout zegt toe een update aan de raad te sturen over vorderingen 
realisering fietsenstalling onder het voormalig V&D complex, hoek Gierstraat/Botermarkt. 

(2023/65876) 
Mocht het stuk het Fietsparkeren rondom Botermarkt (2020/1217044) in de 
commissie Beheer van 9 maart a.s. besproken kunnen worden, dan zou deze 
toezegging meegenomen kunnen worden voor afdoening. 
 

Overige punten ter bespreking 

 
8 Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn Partij voor de Dieren 

12-1-2023 Cie Beheer, het Initiatiefvoorstel gaat niet door naar de Raad. In het 

voorstel Dierenwelzijnbeleid dat in  Q4 2023 of Q1 2024 naar de commissie en raad 
komt, zullen de onderwerpen waar draagvlak is bij zowel het College als in de Raad 
opgenomen worden. 
(2022/1530422) 
 

8a •  Preadvies initiatiefvoorstel dierenwelzijnsbeleid 
12-1-2023 Cie Beheer, het Initiatiefvoorstel gaat niet door naar de Raad. 
Wanneer het Dierenwelzijnbeleid behandeld wordt in Q4, Q1 2024 worden de 
punten waarvoor draagvlak is zowel in het College als bij de commissie, 

overgenomen in het voorstel. (2022/1583196) 
 

9 Vrijgave voor inspraak fietsbeleid 
12-1-2023 Cie Beheer, het stuk is voldoende besproken. 
De aanbevelingen van de RKC blijven open staan. Bij het definitieve stuk zal de 

commissie oordelen of aanbevelingen naar behoren zijn opgevolgd. 
(2022/1568362) 
 
•Toezeggingen (nieuw) – Toezegging – Toesturen uitkomsten onderzoek snorfiets 
naar de rijbaan aan de raad. 
Wethouder Van Leeuwen zal de uitkomsten van het onderzoek snorfiets naar de 
rijbaan aan de raad toesturen. (2023/66125) 

  

10 Spreektijden voor belangstellende (over niet op de agenda staande onderwerpen 
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11 Vaststellen nadere regels APV deelvoertuigen 
12-1-2023 Cie Beheer in verband met einde vergadertijd, doorgeschoven naar een 
volgende vergadering 
 
(2022/1502327) 

 
12 Sluiting 

 
 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 
1.1. Vaststellen wijzigingsbesluit Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang 

voetgangersgebieden en zone geslotenverklaringen in Haarlem 
12-1-2023 Cie Beheer, voor kennisgeving aangenomen (2022/1445094) 

1.2 Prioritering 2023 
Cie. Beheer 12 jan. 2023: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 
(2022/1739441) 

1.2.1. Richting meegeven aan besteding incidentele middelen t.b.v. afweging  Kadernota 
2024 
Cie. Beheer 12 jan. 2023: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 
(2022/1730332) 

1.3 Update over voortgang projecten zon en wind Schoteroog 

12-1-2023 Cie Beheer, voor kennisgeving aangenomen 
(2022/1662623) 

  
2 Afdoening toezeggingen en moties 
2.1 Motie 19.06 Feiten zijn wel zo eerlijk 

12-1-2023 Cie Beheer voor kennisgeving aangenomen 
(2022/421735) 

2.2 Toezegging wethouder Berkhout onderzoek mogelijkheden geveltuin bij beeld Kenau 
Simonsdochter Hasselaer en Ripperda op stationsplein 
12-1-2023 Cie Beheer voor kennisgeving aangenomen 
(2021/606785) 

 
3 Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoording vragen art. 32 AP inzake verlaging stoeprand ter hoogte van 
huisartsenpraktijk Prinsen Bolwerk 3b 
12-1-2023 Cie Beheer, tkn stuk voor kennisgeving aangenomen 
(2022/1616025) 

 


