
  

De commissie Beheer heeft de volgende programmalijnen onder zich:  

Programma 8:’Bereikbaarheid en Mobiliteit’ en Programma 9: ‘Kwaliteit fysieke 

leefomgeving’ 

Genoemde agendatijden zijn indicatief. 

 

 

 

Geachte leden, 

 

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Dik Bol, uit voor een openbare 

vergadering van de commissie Beheer, die gehouden zal worden op donderdag 9 

januari 2014 a.s. om 17.00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na 

te vragen bij de receptie).  

 

De in het vergaderschema 2014 vermelde vergadering van  16 januari 2014   

gaat wel door. 

 

 

 

Agenda 
1. Opening en mededelingen voorzitter 

2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3. Vaststellen agenda  

4. Concept-verslag van de commissie Beheer d.d. 12 december 2013  

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 

Ter advisering aan de raad: 

6. Duurzaamheidsprogramma 2014 

Advies wordt gevraagd over:  

1. Het Duurzaamheidsprogramma 2014 vast te stellen.  

(2013/506702)       <LM > 

Aan de leden van de Commissie Beheer 

en de leden van het college van B&W 

 

N.B.: aansluitend aan de vergadering is er van 19.00 tot 20.00 uur een Presentatie 

nieuwe BIS en website Gemeentebestuur voor alle raadsleden die deze 

bijeenkomst op 12 december jl. hebben gemist (zie ook e-mail d.d. 19 dec. 2013 

van Daphne Taets). 

                                                                                      

 Gemeente Haarlem 
 

  
  

 Griffie 
 

 

 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 

Onderwerp 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail adres 

Kopie aan 

 

19 december 2013 

Agenda openbare vergadering van 9 januari 2014 

F. Draijer – Zut Griffiebureau 

(023) 511 3036 

griffiebureau@haarlem.nl 

belanghebbenden 

 

± 17.00 – 17.15 uur 

De voorzitter gaat er van uit dat alle technische en informatieve vragen voor de 

vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de vergadering 

hiermee niet wordt belast. Verzoek om rondvragen uiterlijk woensdag te mailen 

naar het griffiebureau zodat de antwoorden voorbereid kunnen worden door de 

wethouder. 

 

 

± 17.15 – 17.35 uur 

Programmanr. 9 
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Overige punten ter bespreking 

7. Brief wethouder Mulder d.d. 14 oktober 2013 inzake resultaten 

klanttevredenheidsonderzoek pleziervaart 2013 (reeds in uw bezit) 

Bespreking vindt plaats op verzoek van CDA uit de vergadering van 31 oktober 

2013. 

(2013/408939)           <LM> 

  

 

8. Brief wethouder Mulder d.d. 7 november 2013 inzake rapportage meldingen 

openbare ruimte 2005-2012.  

Bespreking vindt plaats op verzoek van de PvdA uit de vergadering van 7 

november 2013 (toegezonden per email 7 november). 

(2013/465974)      <LM> 

 

9. Agenda komende commissievergadering van 16/1/2014. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting  

 

 

Ter kennisname meegezonden stukken: (voorstellen voor bespreking in de 

commissie dienen goed te worden gemotiveerd) 
- Actieve informatieplicht: 

- Fietspad Claus Sluterweg (2013/442520) 

- Actualisatie Bodemsaneringsprogramma Haarlem 2010-2014 

(2013/330503) 

- Evaluatie wijkradenstelsel. Nota is ook ter informatie naar cie bestuur 

(2013/433804) 

- Amsterdamsevaart, bloembakken (2013/498352) 

- Visie MRA-West (2013/49416). Nota is ook ter informatie naar cie bestuur en 

ontwikkeling. 

 

- Ingekomen stukken: 

 Afdoening vragen/actiepunten en brieven door het College van B en W: 

 Brief wethouder Mulder inzake beantwoording vragen VGRP vanuit de 

commissiebespreking (2013/526488) (Per email verzonden op 16 december) 

 Beantwoording BBP0843 inzake Buitenrustbruggen 

 Beantwoording BBP0935 inzake verkeerstructuur Schalkwijk 2020 

 Beantwoording BBP1174 Binnenduinrand 

 Brief wethouder Mulder + bijlage d.d.20 december 2013 inzake 1
e
 tussentijdse 

evaluatie Spaarneveer (2013/507738) (per email toegezonden 20 december) 

 

 Voorgestelde planningswijzigingen BBP: 

 Lijst van ingekomen stukken 

  Brief van stichting vrienden van de Bakenes d.d. 11 december 2013 

inzake reactie op brief wethouder Mulder d.d. 28 nov. (per email 

toegezonden 12 december 2013) 

± 17. 35 – 17.55 uur 

Programmanr. 8 

± 18.15 – 18.30 uur 

± 17.55 – 18.15 uur 

Programmanr. 9 
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  Brief aan Gedeputeerde Staten d.d. 10 december 2013 inzake bevestiging 

gemaakt afspraken provincie (per email toegezonden 16 december) 

  Brief stichting het Juttersdok inzake “realiseren van re-integratie trajecten 

door het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad”. (Per email 

verzonden aan cie. Samenleving en cie. Beheer op 12 december 2013) 

  Brief de heer Verrips d.d. 10 december 2013 inzake Kap, herplanting en 

spreiding bomen Meeuwenstraat (toegezonden per email 16 december) 

  Brief van stichting Vrienden van de Bakenes d.d. 16 december 2013 

inzake straatstenen Bakenessergracht (2013/528679) (toegezonden per 

email 19 december 2013) 

  Brief van stichting Behoud Houtmanpad inzake Ecologisch Beleidsplan 

(toegezonden per email 19 december 2013) 

  Presentatie Haarlemmer Kweektuinen van 9 december 2013 (per email 

toegezonden via we-transfer 19 december 2013) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Elise van der Mede, 

secretaris commissie Beheer 

 

Genoemde agendatijden zijn indicatief 

 

 

 
NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   

De  stukken liggen ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem, tel.nr. 023-

5114770. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u de stukken 

raadplegen via www.haarlem.nl/bis. 

Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn live en ook achteraf te beluisteren op 

www.haarlem.nl/raadonline. De geluidsbestanden komen de dag ná de vergadering beschikbaar. U 

kunt de raadsvergadering ook volgen via radio Haarlem 105 (89.0 kabel, UPC digitaal 31).  

Op www.haarlem.nl/vergaderschema vindt u de vergaderdata van de raad en de commissies.  

U kunt de raad ook volgen op Twitter: @haarlemraad en #raad023. 

Ook vindt u wekelijks op www.haarlem.nl/raadendaad de mening van twee raadsleden over een 

onderwerp van één van de commissies. U kunt daarop reageren. 

 

http://www.haarlem.nl/bis
http://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderwerpen-raadscommissies-op-16-september-parkeerregulering-badmintonpad-kabelgelden/raadonline/
http://www.haarlem.nl/vergaderschema
http://www.haarlem.nl/raadendaad

