
  

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 16 

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

te vragen bij de receptie).  

 

 

 

 

Agenda 
1. Opening en mededelingen voorzitter 

2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3. Vaststellen agenda  

4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

        

Overige punten ter bespreking 

5. Diverse email en gespreksverslag Stichting vrienden van de Bakenes: 

 Brief wethouder Mulder d.d. 28 november 2013 inzake Bakenessergracht 

n.a.v. motie ‘van de wal in de sloot; (2013/498023) (toegezonden per email 

28 nov 2013) 

 Email + 2 bijlagen st. vrienden van de Bakenes d.d. 28 november 2013 

inzake stichting staat niet achter plan wethouder Mulder (2014/10885) 

Aan de leden van de Commissie Beheer 

en de leden van het college van B&W 

 

                                                                                       

 Gemeente Haarlem 
 

  
  

 Griffie 
 

 

 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 

Onderwerp 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail adres 

Kopie aan 

 

7 januari 2014 

Agenda openbare vergadering van 16 januari 2014 

F. Draijer – Zut Griffiebureau 

(023) 511 3036 

griffiebureau@haarlem.nl 

belanghebbenden 

 

± 17.00 – 17.10 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. 

 

 

± 17.10 – 17.30  uur 

Programma. 9 
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- Bijlage 1: Brief wethouder Van Doorn d.d. 28 maart 2013 inzake stand van 

zaken Bakenessergracht (2013/116457) 

- Bijlage 2: Brief van stichting vrienden van de Bakenes d.d. 28 november 

2013 op het overleg met wethouder Mulder d.d. 21 november 2013. 

(2013/503697) 

 Definitief verslag workshop ‘Herstel van de kademuur Bakenessergracht’ 

d.d. 10 oktober 2013 (2014/10860) 

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

reactie van de stichting op brief van de heer Mulder d.d. 28 nov 2013. 

(toegezonden per email d.d. 12 december 2013) (2014/03773) 

Bespreking vindt plaats o.v.v. fractie VVD uit de vergadering  van 12 

december 2013. 

<LM> 

 

 

6. Art. 38-vragen huisvuilpassen 

Bespreking vindt plaats o.v.v. fractie VVD uit de raadsvergadering  van 19 

december 2013.  

(2013/365891)      <LM> 

 

 

7. Vaststellen Programma Onderhoud Werken 2014-2017  

Bespreking vindt plaats op verzoek van Sociaal Lokaal uit de vergadering van 

12 december 2013 

(2013/449857)        <LM> 

 

 

8. Actielijst Beheer 4e kwartaal 2013 en Jaarplanning commissie Beheer, vierde 

(4e) kwartaal. Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie.  

De lijsten zijn opgeschoond. Zijn er acties die volgens de commissie al zijn 

afgehandeld? Zijn er acties die mogelijk ontbreken? (wordt nagezonden)   

(2014/10954) 

          

 

9. Agenda komende commissievergaderingen van 30 januari en/of 6 februari.  

10. Rondvraag 

11. Sluiting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± 18.00 – 18.15 uur 

Programma 8 en 9  

± 18.15 – 18.30 uur 

± 17.30 – 17.45 uur 

Programma. 9  

± 17.45 – 18.00 uur 

Programma 9 

Programmanr. ? 
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Ter kennisname meegezonden stukken: (voorstellen voor bespreking in de 

commissie dienen goed te worden gemotiveerd) 
- Actieve informatieplicht: 

-  

- Ingekomen stukken: 

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

 Afdoeningsformulier 807 inzake achterstallig onderhoud (2014/7031) 

 Beantwoording commissievragen 2014-1 

 Voorgestelde planningswijzigingen BBP: 

- BBP 0632   Weren vrachtverkeer Centrum van dec 2013 naar feb 2014 Op dit 

moment vind overleg met de belanghebbende plaats met betrekking tot situatie 

in de gasthuisstraat. Hierdoor kan het nog niet afgerond worden.  

- BBP 0931   Onderzoek opstarten mogelijkheden voor centrum voor 

goederendistributie van dec 2013 naar feb 2014 In overleg met het bedrijfsleven 

wordt er gezocht naar mogelijkheden om de stedelijke distributie te verbeteren. 

- BBP 1156   Nota Fietsparkeren van apr 2013 naar maart 2014 concept 

redactioneel aangepast begin dec opnieuw in de staf.  

- BBP 1157   Actualisatie Integraal Waterplan van maart 2013 naar feb 2014 

Raadstuk wordt op dit moment gemaakt en planning is in december 2013 in 

college en in jan 2014 in de raad.  

- BBP 1179   Meeuwenvoeren nee van nov 2013 naar jan 2014 

aanwijzingsbesluit is nog niet door B&W vastgesteld. 

 Lijst van ingekomen stukken:  

 

 

 

 

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
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