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Geachte dames en heren, 

 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter Dik Bol uit voor een openbare vergadering 
van de Commissie beheer, die gehouden zal worden op donderdag 20 februari  
2014 om 17:00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te vragen 
bij de receptie). 

 

De in het vergaderschema vermelde vergadering van  gaat wel/niet door. 

 
  

Agenda 
 

+  17.00 uur  1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 
 2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande 

onderwerpen) 

  3.  Vaststellen van de agenda 

 
 4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 30 januari 2014 + nog 

van 31 oktober en 7 november 2013 (openbaar en besloten) 

  5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

   Ter advisering aan de raad 

+ 17.20 uur 
 6.  Businesscase duurzaam afvalbeheer  

(2014/31014)                                                                                      <LM> 

 
+  17.55 uur 

Programmanr. 

09. Kwaliteit fysieke 

leefomgeving 

 7.  Aanvullend krediet Centrale Watergang 

(2013/519028)                                                                                    <LM> 

Gemeente Haarlem, Griffie 

Griffie 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem    

 
Aan de leden van de Commissie beheer 

en de leden van het college van BenW 

Datum 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail 

Onderwerp 

10 februari 2014 

2014/55446 
M.E. van der Mede 
023-5115045 

griffiebureau@haarlem.nl 

Agenda openbare vergadering van donderdag 20 februari 2014 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen 

voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de 

vergadering hiermee niet wordt belast. 
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+  18.15 – 18.40 uur   PAUZE 
    

+  18.40 uur 

Programmanr. 09.  
 8.  Toestemming uittreding GR Schadeschap Schiphol 

(2014/9068)                                                                                      < LM> 

 

   Overige punten ter bespreking 
+ 18.55  uur 

Programmanr. 

08. Bereikbaarheid en 

mobiliteit 

 9.  Beantwoording raadsvragen D66 ex art. 38 RvO inzake Houtmanpad 

(2014/9181)                                                                                       < LM> 

 

+ 19.20 uur 

Programmanr. 08.  

 10.  Verkeersbesluit Cronjé 

(2014/38788)                                                                                       <BS> 
    
        +  19.40 uur  11.  Rondvraag 

  12.  Agenda komende commissievergadering(en) 
+  19.55 uur  13.  Sluiting 

 

   Ter kennisname meegezonden stukken 

  * Actieve informatieplicht 

 
  Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlem schaliegas 

winningsvrij (2013/493585)  

 
  Verkeersonderzoek oostelijke ring Haarlem 

(2013/516438)  

  * Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van College van  BenW 

 
  Cie Best & cie Beh: Brf weth. JvdH inz Reactie op vragen verbeteringen 

digitaal meldpunt bij nieuwe gemeente website (2014/37137)  

 
  Brief wethouder Mulder d.d. 27 januari 2014 inzake Werkzaamheden 

Oudeweg (2014/37138)  

 
  Cie. Beheer: Brief wethouder Mulder d.d. 3/3/2014 inzake 

Tuinbouwgebied (2014/48099)  

 

 * 

 

* 

* 

Cie Ontw & Beh: Brf weth. EC inz monumentale bomen in 

bestemmingsplannen (2014/26143)  

Beantwoording rondvragen cie Beheer 2014-2 

Brief wethouder Mulder d.d. 10 februari 2014 inzake Grondwater 

 

  *. Lijst van ingekomen stukken 
   Persbericht Fietsersbond inzake Merovingenstraat (2014/25344) en 
   Bijlage bij persbericht fietsersbond inz Merovingenstraat (2014/25353)  

 

  
 

 
 

 

Brief van/aan bewoners Prinsen Bolwerk (2014/34103) en 

Bijlage bij brief van/aan bewoners Prinsen Bolwerk (2014/34108) 

Brief advocaat van de heer van Holst inz Verspronckweg Noord. 

(2014/47308) 

Brief SMNK en milieudefensie inzake Cronjéstraat (2014/66661) 
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Met vriendelijke groet,    

Elise van der Mede, secretaris commissie Beheer  


