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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 6 maart  2014 
om 17:00 uur in een van de vergaderkamers van het Stadhuis (na te vragen bij de 
receptie). 
 

 
  

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 20 februari 2014 

  5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 
 

 
   

Overige punten ter bespreking 

+ 17.10 uur 
 6.  Brief van de fietserbond inzake beleidsimpuls veilig fietsen 

Op verzoek van PvdA geagendeerd                                                < LM> 
    

+  17.30 uur  7.  Bespreking beantwoording art. 38 vragen VVD inzake huisvuilpassen 

 (Op verzoek van de VVD (raadsvergadering 13 februari 2014) 

 
  Raadsvragen en beantwoording ex art. 38 RvO van de fractie VVD inzake 

de huisvuilpas (2013/319781)  

 

  Wethouder Mulder beantwoording vragen VVD, J. Boer inzake 

huisvuilpassen  

(2014/46717)                                                                                   < 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 

24 februari 2014 

2014/74037 
D.M. Ingram 
023-5113032 

griffiebureau@haarlem.nl 

Agenda openbare vergadering van donderdag 6 maart 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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+  17.45 uur 

Programmanr. 

09. Kwaliteit fysieke 

leefomgeving 

 8.  Onkruidbestrijding 2014 

Op verzoek van de commissie geagendeerd (vergadering 20/02/2014) 

(2014/46558)                                                                                     < LM> 

         

             PAUZE 18.00-18.30 uur 
 

+  18.30 uur 

Programmanr. 

08. Bereikbaarheid en 

mobiliteit 

 9.  Verkeersonderzoek oostelijke ring Haarlem 

Op verzoek van GroenLinks geagendeerd (vergadering 20 februari 2014) 

(2013/516438)                                                                                  < LM >  

    
+  18.50 uur 

Programmanr. 

09. Kwaliteit fysieke 

leefomgeving 

 10.  Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai Haarlem 2014 

Op verzoek van college geagendeerd 

(2014/24966)                                                                                    < LM> 

+  19.10 uur 

Programmanr. 

08. Bereikbaarheid en 

mobiliteit 

 11.  Verkeersbesluit Cronjé (vervolg behandeling van 20 februari 2014) 

(2014/38788)                                                                                       <BS> 

 
+  19.40 uur  12.  Rondvraag 

  13.  Agenda komende commissievergadering(en) 
+  19.50 uur  14.  Sluiting 

 

   Ter kennisname meegezonden stukken 

   Actieve informatieplicht 

 

  
 
 

Uitgangspunten beheer- en onderhoudscontracten (2014/35367) 

Pilot gratis mantelzorgabonnement parkeergarages (2014/14994)  

 

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

 
  Brief wethouder Mulder d.d. 12 februari 2014 Inzake Bakenessergracht 

(2014/58521)  

 

  
 

 

Brief van wethouder Mulder d.d. 13 februari 2014 inzake 

Discussiebijeenkomst fietsparkeren (2014/61251)  

BBP 778 Havendienst (2013/535789) afgedaan middels Onderzoek 

Functioneren Havendienst (2013/452531) 

 

   Lijst van ingekomen stukken 

 
  Bakenessergracht 40 - 50; verzoek reactie iz renovatie wegdek 

(2014/56418)  

 

Met vriendelijke groet,    

Elise van der Mede,  

secretaris commissie Beheer  


