Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

BBOR 2018 Motie 16.13 Zeg ja- ja tegen de
Beheer 0982 Ja- Ja sticker
en
43
Beleid
Openb
are
Ruimte

Draagt het college op: - om er voor Moties
te zorgen, dat met ingang van
2018, of zo snel mogelijk, een ja ja sticker in Haarlem wordt
ingevoerd, zoals in Amsterdam,
Den Haag en Utrecht is gedaan
(waarbij huishoudens enkel
reclame en huis aan huisbladen
ontvangen wanneer zij hier zelf om
vragen). - Om voor effectieve
communicatie te zorgen naar alle
Haarlemmers, die de invoering van
een ja - ja sticker begeleidt. En
gaat over tot de orde van

Gemeenter 5.1
BERK Overig
aad
Open HORA
Haarlem
bare
ruimt
e en
mobili
teit

PG
2017 Motie 16.8 Meten is weten
Progra 5660 Spaarndam
mma
89
en
Gebied
smana
gement

Verzoekt het college om: Te
Moties
onderzoeken op welke
(innovatieve) wijze en tegen welke
kosten een meetsysteem voor het
aantal verkeersbewegingen, de
snelheid van het verkeer en het
soort verkeer van waarde kan zijn
voor de implementatie van nieuwe
maatregelen om de verkeerssituatie
in Spaarndam verder te verbeteren;
De raad voor de kadernota 2018 te
rapporteren over de uitkomsten van
dit onderzoek;

Gemeenter 5.1
MSN
aad
Open
Haarlem
bare
ruimt
e en
mobili
teit

1

status
zaak

In route

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
29-11- Voor een goede voorbereiding
2018
van de invoering van de sticker
is overleg met andere
gemeenten en VNG en met de
brancheorganisaties
noodzakelijk.Recentelijk zijn er
nieuwe inzichten gekomen die in
de planvorming voor Haarlem
worden verwerkt, vandaar enige
vertraging in de oorspronkelijke
planning.

huidige soort
plannin behandeling
g
17-012019

Ter
bespreking

26-032018

14-022019

Ter
kennisname
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afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

PCM
2018 Meenemen richting VO en DO
Project- 7996 uitkomsten onderzoek
en
42
mogelijke fietstunnel Fuikvaart
Contra
ctmana
gement

Bij de behadeling van agendapunt Toezegg Commissie
13 Vrijgeven voorbereidingskrediet ingen
beheer
Amerikaweg kruispunten zegt
wethouder Snoek het volgende toe
op verzoek van het CDA en D66.
In de verdere uitwerking richting het
Voorlopig Ontwerp en het Definitief
Ontwerp zal de verbinding gelegd
worden met de uitkomsten van het
onderzoek naar een mogelijke
fietstunnel bij de Fuikvaart

5.1
MSN
Open
bare
ruimt
e en
mobili
teit

ECDW 2018 Commissie Beheer ontvangt
Econo 6885 subsidieregeling versneld
mie
02
energieneutraal maken van
Cultuur
particuliere woningen ter
Duurza
informatie
amheid
en
Wonen

Bij de behandeling van het
Toezegg Commissie
agendapunt subsidieregeling
ingen
beheer
versneld energieneutraal maken
van particuliere woningen vraagt de
commissie Beheer om toezending,
ter informatie, van deze nog op te
stellen regeling wanneer deze
gereed is. Het opstellen van deze
regeling betreft een
collegebevoegdheid. Wethouder
Sikkema stemt hiermee in.

4.1
BERK Overig
Duurz HORA
ame
stedel
ijke
ontwi
kkelin
g

2

status
zaak

Overig

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
14-03- Deze BAZ is gekoppeld aan BAZ
2019
2018/883117 voor vrijgave
voorlopig ontwerp Amerikaweg
kruispunten

huidige soort
plannin behandeling
g
14-032019

Ter
kennisname

14-022019

14-032019

Ter
kennisname

Het opstellen van de
uitvoeringsregelingsregeling
heeft enkele weken vertraging
opgelopen. Afstemming met
wethouder zal spoedig plaats
vinden.

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

PCM
2018 Consequenties voor wachttijden
Project- 7995 fiets en OV meenemen in VO
en
83
kruispunten Amerikaweg
Contra
ctmana
gement

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie
agendapunt 13 Vrijgeven
ingen
beheer
voorbereidingskrediet Amerikaweg
kruispunten zegt wethouder Snoek
het volgende toe. In het Voorlopig
Ontwerp zullen de consequenties in
kaart worden gebracht van de
aanpassingen op de kruispunten
Amerikaweg voor de wachttijden
van de fiets(oversteek) en het
openbaar vervoer richting en vanuit
Schalkwijk (optimalisatie
doorstroming OV).

5.1
MSN
Open
bare
ruimt
e en
mobili
teit

Overig

BBOR 2018 Inventariseren op welk
Beheer 7993 detailniveau informatie over de
en
25
onderhoudstoestand en het
Beleid
geplande onderhoud voor
Openb
burgers beschikbaar is
are
Ruimte

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie
agendapunt 11 ' Beantwoording
ingen
beheer
raadsvragen ex artikel 38 RVO van
CU Haarlem betreft het onderhoud
van wegen' zegt wethouder Snoek
het volgende toe. Hij gaat met de
fractie van de ChristenUnie en de
beleidsmakers om tafel om te
bepalen tot op welk detailniveau
informatie over de
onderhoudstoestand en het
geplande onderhoud aan de
burgers van Haarlem beschikbaar
kan worden gesteld. Als dit duidelijk
is geworden, wordt de commissie
Beheer over de uitkomsten
geïnformeerd.

5.1
MSN
Open
bare
ruimt
e en
mobili
teit

In route

3

status
zaak

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
14-03- Deze BAZ is gekoppeld aan BAZ
2019
2018/883117 voor vrijgave
voorlopig ontwerp Amerikaweg
kruispunten

huidige soort
plannin behandeling
g
14-032019

Ter
kennisname

14-032019

14-032019

Ter
kennisname
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g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
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a

BBOR 2018 Brief toegezegd van wethouder
Beheer 1395 aan commissie Beheer over
en
42
rijrichting Bakenessergracht
Beleid
nadat gesprek met bewoners is
Openb
geweest
are
Ruimte

Bij de behandeling van het
Toezegg Commissie
agendapunt Agenda komende
ingen
beheer
commissievergaderingen zegt
wethouder Sikkema het volgende
toe. Bij de ingekomen stukken van
de vergadering zat een brief van
bewoners van de
Bakkenessergracht die de rijrichting
van de gracht willen omdraaien. De
Actiepartij wilde deze brief
agenderen voor een volgende
commissievergadering. De
wethouder heeft aangegeven dat
de gemeente binnenkort een
gesprek met de bewoners heeft. Zij
zal de commissie Beheer per brief
informeren over de uitkomsten van
dit gesprek. Naar aanleiding van de
te ontvangen brief van de
wethouder zal de commissie
beslissen of het onderwerp al dan
niet geagendeerd wordt.

4

status
zaak

5.1
BERK Overig
Open HORA
bare
ruimt
e en
mobili
teit

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
13-12- Er is nog geen afspraak tot
2018
stand gekomen tussen
verkeerspolitie en initiatiefnemer

huidige soort
plannin behandeling
g
14-032019

Ter
kennisname
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afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
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status
zaak

PCM
2017 RKC onderzoek Waarderhaven
Project- 5719 - Investeren in kwaliteit
en
69
Contra
ctmana
gement

-360 De raad draagt het college op RKC
Gemeenter 5.1
MSN
om a) te kiezen voor breed
aanbeve aad
Open
toegepaste methodieken (b.v.
ling
Haarlem
bare
Integraal Projectmanagement voor
ruimt
projectmanagement) en die volledig
e en
door te voeren. Methodieken op
mobili
papier alleen voldoen niet.
teit
Bewezen methodieken die ook door
veel contractpartners (de markt)
worden gehanteerd hebben de
voorkeur boven zelf ontwikkelde
methodieken, omdat dit de
samenwerking vereenvoudigt. Een
standaard methodiek heeft
bovendien als voordeel dat kennis
en training eenvoudig kunnen
worden ingekocht. b) Een plan te
maken voor gedegen
kennisontwikkeling bij
medewerkers, leidinggevenden én
bestuurders m.b.t. aanbesteden,
projectmanagement
(risicomanagement),
contractmanagement,
omgevingsmanagement, technisch
management en projectbeheersing.
De marktpartijen waarmee de
gemeente Haarlem samenwerkt
zijn zeer professioneel en de
gemeente moet als contractpartner
een goede tegenspeler zijn. Borg
de kennisontwikkeling door externe
certificering van medewerkers en
organisatie. c) Het lerend vermogen
van de organisatie te vergroten
door tussentijdse projectevaluaties

Overig

5

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
31-01- De aanbevelingen uit het
2018
onderzoek Waarderhaven
worden in één keer afgedaan in
combinatie met onderzoeken
Fysiek Domein. LvdH

huidige soort
plannin behandeling
g
14-032019

Ter
bespreking

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

status
zaak

PCM
2017 RKC onderzoek Waarderhaven
Project- 5720 - Informatievoorziening
en
11
Contra
ctmana
gement

De raad draagt het college op om: RKC
Gemeenter 5.1
MSN
Een vast format te ontwikkelen en aanbeve aad
Open
hanteren voor de rapportage aan
ling
Haarlem
bare
de raad over de financiën en de
ruimt
resultaten van de tussentijdse
e en
evaluaties van de grote en
mobili
complexe projecten. En ook aan de
teit
raad te rapporteren over de
resultaten van de externe audits
binnen het fysieke domein.

Overig

PCM
2018 Toezegging wethouder Snoek
Project- 8636 onderzoek naar effecten
en
12
toename busverkeer
Contra
Amerikaweg
ctmana
gement

Wethouder Snoek zegt toe
Toezegg Gemeenter
onderzoek te doen bij het VO naar ingen
aad
de effecten van eventuele toename
Haarlem
busverkeer Amerikaweg

Overig

14-032019

Deze BAZ is gekoppeld aan BAZ 14-032018/883117 voor vrijgave
2019
voorlopig ontwerp Amerikaweg
kruispunten

ECDW 2018 Motie 2.17BIS Warmtewinning
Econo 4224 uit riool
mie
94
Cultuur
Duurza
amheid
en
Wonen

;daagt het College op om;-283 - te
onderzoeken of Riothermie
haalbaar bij vervanging van de
riolering,

Gemeenter 4.1
BERK Overig
aad
Duurz HORA
Haarlem
ame
stedel
ijke
ontwi
kkelin
g

21-022019

Een eerste quick scan is
14-03gemaakt. een uitvraag voor een 2019
vervolgonderzoek is gemaakt,
Op basis van de resultaten
hiervan is de verwachting dat
een rapportage in februari 2019
naar de commissie kan worden
gestuurd.

Moties

6

5.1
MSN
Open
bare
ruimt
e en
mobili
teit

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
15-11- koppeling met onderzoek Fysiek
2018
Domein liep iets vertraging op.

huidige soort
plannin behandeling
g
14-032019

Ter
bespreking

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

status
zaak

PCM
2017 RKC onderzoek Waarderhaven
Project- 5720 - Verzakelijking
en
01
projectaansturing
Contra
ctmana
gement

-360 De raad draagt het college op RKC
Gemeenter 5.1
MSN
om: a) Heldere administratieve en aanbeve aad
Open
besluitvormingsprocedures en
ling
Haarlem
bare
resultaatgerichte interne sturing
ruimt
binnen het fysiek domein vast te
e en
leggen en consequent toe te
mobili
passen. Dit voorkomt informele
teit
besluitvorming en draagt bij aan
betere projectbeheersing. Tijdens
de gehele looptijd van het project,
dus ook tijdens de uitvoering, dient
de projectdriehoek (bestuurlijk
opdrachtgever- ambtelijk
opdrachtgever en procesmanager)
actief te zijn en tijdig
beheersmaatregelen te treffen. b)
In ruimere mate gebruik te maken
van past performance bij
aanbestedingen, b.v. door een
abonnement op en toepassing van
pastperfomance.nl van het CROW.
Dit wordt al door tientallen
gemeenten gedaan. c) Informele
informatie-uitwisseling in het
omgevingsmanagement te
voorkomen door alle vragen en
verzoeken uit de omgeving te
registreren en een reactietermijn
vast te leggen. Maak de
rolverdeling van de verschillende in
de uitvoering betrokken partijen ook
duidelijk aan de omgeving. Deze
formalisatie zorgt voor duidelijkheid
in het omgevingsmanagement en
biedt de omgeving houvast.

Overig

7

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
31-01- De aanbevelingen uit het
2018
onderzoek Waarderhaven
worden in één keer afgedaan in
combinatie met onderzoeken
Fysiek Domein. LvdH Stuk liep
iets vertraging op.

huidige soort
plannin behandeling
g
14-032019

Ter
bespreking

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

status
zaak

PCM
2017 RKC onderzoek Waarderhaven
Project- 5719 - Periodieke externe audits
en
74
Contra
ctmana
gement

De raad draagt het college op om: RKC
Gemeenter 5.1
MSN
Door periodieke (jaarlijkse) externe aanbeve aad
Open
audits op de dan lopende grote en ling
Haarlem
bare
complexe projecten de volledige en
ruimt
juiste toepassing van methodieken
e en
en kennis te verifieren. De raad
mobili
heeft al eerder aanbevelingen van
teit
de rekenkamercommissie
overgenomen ten aanzien van
onder andere VTU,
risicomanagement,
contractmanagement en
projectmanagement. De
doorwerking hiervan op eigen
kracht blijkt niet toereikend.

Overig

8

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
31-01- De aanbevelingen uit het
2018
onderzoek Waarderhaven
worden in één keer afgedaan in
combinatie met onderzoeken
Fysiek Domein. LvdH

huidige soort
plannin behandeling
g
14-032019

Ter
bespreking

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

BBOR 2018 Initiatiefvoorstel Haarlem City
Beheer 9019 Bus
en
71
Beleid
Openb
are
Ruimte

Voor een bereikbare binnenstad
Initiatief Gemeenter
Met dit voorstel sluiten wij het jaar voorstell aad
van de toegankelijkheid af met een en
Haarlem
initiatief die de toegankelijkheid van
de Haarlemse binnenstad sterk
moet verbeteren. Daarnaast draagt
dit voorstel bij aan de
bereikbaarheid van toeristische
voorzieningen. Presentatie heeft
plaatsgevonden in de raad 20
december 2018, zodat het college
daarna een reactie kan
voorbereiden en we het voorstel
hopelijk op korte termijn in de
raadscommissie beheer kunnen
bespreken. Vooralsnog 14 februari
2019 Het initiatiefvoorstel bevat
verschillende mogelijkheden qua
soorten vervoer, frequentie, route
en betrokken partijen. We maken in
dit voorstel geen keuze voor het
model maar schetsen de
mogelijkheden. We vragen met dit
initiatief aan het college samen met
de mogelijke partners tot het beste
model te komen voor onze
binnenstad.

9

status
zaak

5.1
BERK Overig
Open HORA
bare
ruimt
e en
mobili
teit

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
14-02- Medegedeeld in commissie
2019
beheer 17/01; De planning
verschuift naar maart vanwege
benodigde afstemming met de
beleidsregels toeristisch vervoer
en met de nieuwe
portefeuillehouder.

huidige soort
plannin behandeling
g
14-032019

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

BE
2018 Toevoegen aan Open Data
Bedrijv 6952 brughoogtes Haarlemse
en
35
grachten e.d.

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie
agendapunt 6 Vaststellen
ingen
beheer
ambitiekaart Haarlemse Wateren
zegt portefeuillehouder dhr. Wienen
toe, de brughoogtes van de
Haarlemse grachten e.d. op te laten
nemen in de Open Data. De
brughoogtes van de bruggen over
het Spaarne staan hier reeds in
vermeld.

BBOR 2018 Motie 2.86 Haarlem verdient
Beheer 4231 een zeiknota
en
03
Beleid
Openb
are
Ruimte

Overwegende dat:-360· Rotterdam Moties
een zeiknota heeft die kijkt hoe
gebruik van openbaar toilet, door
zelfstandige units en het vrij
toegankelijk maken van toiletten in
de horeca de 1,2 miljoen buik
patiënten en bewoners met hoge
nood kan helpen · Haarlem hier
een mooi voorbeeld aan kan
nemen zonder weer helemaal het
wiel opnieuw te hoeven uitvinden ·
Haarlem 1 losstaande damestoilet
heeft die pas na 1 mei van het slot
gaat Roept het college op:
Kennis te nemen van de zeiknota in
Rotterdam en met een voorstel te
komen naar de raad welke
elementen uit deze nota
overgenomen kunnen worden in
Haarlem

5.3
JW
Overi
ge
behe
ersta
ken

Gemeenter 5.1
MSN
aad
Open
Haarlem
bare
ruimt
e en
mobili
teit

10

status
zaak

In route

Overig

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
01-04- Als eerste is de scope bepaald,
2019
van welke bruggen moet de
doorvaarthoogte worden
gepubliceerd? Om dit te kunnen
bepalen was onderzoek nodig
en afstemming met Havendienst
noodzakelijk. Door gebrek aan
tijd van alle betrokken kunnen
we nu pas een einddatum
invullen.

huidige soort
plannin behandeling
g

15-112018

11-042019

Voor het onderzoeken van
openbare toiletten in
gemeentegebouwen wil het
college dat het nog wat
grondiger wordt onderzocht in
samenhang met economie en
vastgoed.

01-042019

Ter
kennisname

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

BBOR 2018 Overgangsregeling voor
Beheer 8783 bewoners naar de garage
en
22
Beleid
Openb
are
Ruimte

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie 5.2
BERK Overig
agendapunt 8b Bewoners naar de ingen
beheer
Parke HORA
garage zegt wethouder Sikkema
ren
toe dat er een overgangsregeling
ontworpen gaat worden voor die
bewoners die het betreft zodat deze
bewoners niet in één keer het
hogere tarief hoeven te betalen.

OMB
2018 Ervaren geluids- en
Omgev 2742 milieuoverlast kruising
ingsbel 82
Randweg-Leidsevaart vanwege
eid
motoren. Informatie over
eventueel lokaal verplicht
stellen decibel-dempers of
knalpijp-dempers op motoren.

Bij de behandeling van de
Toezegg Commissie
rondvraag zegt wethouder Sikkema ingen
beheer
op verzoek van mw. van Wisse
(PvdA) toe bij andere gemeenten te
informeren hoe zij omgaan met het
eventueel lokaal verplicht stellen
van decibel-dempers of knalpijpdempers op motoren.

11

status
zaak

5.1
BERK Overig
Open HORA
bare
ruimt
e en
mobili
teit

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
14-03- Beoogd resultaat is dat er ook
2019
een overgangsregeling gaat
gelden in parkeergarage
Stationsplein. Daarom moeten
aanvullende afspraken
(aanvullend op de reeds
vastgestelde
vaststellingsovereenkomst)
gemaakt worden met de
eigenaar van parkeergarage
Stationsplein.

huidige soort
plannin behandeling
g
11-042019

Ter
kennisname

06-092018

11-042019

Ter
kennisname

Binnen de noodzakelijke
prioritering hebben andere
werkzaamheden / taken
voorrang moeten krijgen.

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

BBOR 2018 Informatienota over welke
Beheer 8783 doelgroep in welke
en
01
parkeergarage en de
Beleid
bijbehorende tarieven
Openb
are
Ruimte

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie 5.2
BERK Overig
agendapunt 8b Bewoners naar de ingen
beheer
Parke HORA
garage zegt wethouder Sikkema
ren
toe te komen met een
informatienota waarin wordt
vermeld welke garage in de stad
voor welke doelgroep bedoeld is en
ook wat de bijbehorende tarieven
zullen zijn.

BBOR 2018 Toezegging nadenken over
Beheer 0917 hoeveelheid openbare toiletten
en
48
Beleid
Openb
are
Ruimte

In cie. Bestuur informeert de heer Toezegg Commissie
Van den Raadt (TH) naar
ingen
beheer
uitbreiding van het aantal openbare
toiletten voor m.n. vrouwen.
Burgemeester Wienen vindt het
een goed idee is om over de
noodzakelijke hoeveelheid
openbare toiletten na te denken. Hij
zal dat punt doorgeven aan de
portefeuillehouder.

12

5.1
MSN
Open
bare
ruimt
e en
mobili
teit

status
zaak

Overig

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
14-02- In commissie beheer van 13
2019
december is een verdere
uitwerking van de maatregel
Bewoners naar de garage
toegezegd. Er wordt momenteel
gewerkt aan een concrete
uitwerking van de maatregel in
de vorm van een collegebesluit
waarmee abonnementsvormen,
tarieven en plafonds vastgesteld
worden. Daarnaast zal het
besluit meer inzicht bieden in de
huidige bezetting van de
parkeergarages. Het
collegebesluit zal ter informatie
aan de commissie beheer
verzonden worden. Ook wordt
BAZ 2018/78301
(overgangsregeling) bij
behandeling betrokken.

huidige soort
plannin behandeling
g
11-042019

Ter
kennisname

08-032018

11-042019

Ter
kennisname

Voor het onderzoeken van
openbare toiletten in
gemeentegebouwen wil het
college dat het nog wat
grondiger wordt onderzocht in
samenhang met economie en
vastgoed.

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

BBOR 2018 Motie 21.4 Heel Haarlem Veillig
Beheer 1467
en
05
Beleid
Openb
are
Ruimte

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

status
zaak

Draagt het college op Met een
Moties
onderzoek te komen welke wijken
het meest verkeersonveilig zijn
door een verkeerde inrichting, Met
een plan van aanpak te komen om
alle woonwijken in Haarlem tijdelijk
én permanent in te richten als
veilige 30 km zone, te beginnen
met de meest onveilige Dit plan van
aanpak ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad in
oktober 2018.

Gemeenter 4.1
MSN
aad
Duurz
Haarlem
ame
stedel
ijke
ontwi
kkelin
g

Overig

BBOR 2018 Motie 3.51 Groen groener
Beheer 7889 Groenst
en
99
Beleid
Openb
are
Ruimte

;Geeft het college de opdracht om: Moties
Op zo'n kort mogelijke termijn in
alle wijken kleine stukken
verharding met planten, bomen
en/of gras groener te maken; Een
aktieplan daartoe voor te leggen
aan de raad.

Gemeenter 4.1
MSN
aad
Duurz
Haarlem
ame
stedel
ijke
ontwi
kkelin
g

BBOR 2018 Meer kwalitatieve cijfers met
Beheer 8785 betrekking tot het 'afval-deel'
en
31
van de meldingen openbare
Beleid
ruimte
Openb
are
Ruimte

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie
agendapunt 13 Overzicht
ingen
beheer
meldingen openbare ruimte zegt
wethouder Snoek toe in de
volgende rapportage meer
kwalitatieve cijfers met betrekking
tot het 'afval-deel' van de
meldingen openbare ruimte (MORmeldingen) op te nemen.
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5.1
MSN
Open
bare
ruimt
e en
mobili
teit

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
01-06- Opdracht was in oktober
2018
vaststellen in de raad. Zo staat
het nu in planning.

huidige soort
plannin behandeling
g

Overig

16-052019

16-052019

Overig

16-052019

16-052019

11-042019

Ter
kennisname

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

BBOR 2018 Waar mogelijk meer inzicht in
Beheer 8785 unieke meldingen
en
07
Beleid
Openb
are
Ruimte

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie
agendapunt 13 Overzicht
ingen
beheer
meldingen openbare ruimte zegt
wethouder Snoek het volgende toe.
Daar waar het mogelijk is, en het
geen extra (administratieve) lasten
voor de burgers die meldingen
doen oplevert, zal in de volgende
rapportage meer inzicht worden
geboden in het aantal unieke
meldingen openbare ruimte (Mormeldingen).

BBOR 2018 Motie 3.03BIS Operatie
Beheer 7886 Steenbreek in de versnelling
en
64
Beleid
Openb
are
Ruimte

Verzoekt het college: In 2019
Moties
voortvarend aan de slag te gaan
met de ambitie om fors te meer te
gaan vergroenen en onttegelen dan
de voorgaande jaren en bij de
Kadernota tenminste 3 locaties aan
te wijzen waar een substantieel
aantal m2 zal worden onttegeld.

PG
2018 Toezegging wethouder
Progra 8077 Sikkema over pakketmachine
mma
84
Stationsplein
en
Gebied
smana
gement

Wethouder Sikkema zegt toe nav Toezegg Gemeenter
motie CU over
ingen
aad
pakketdienst/machine op het
Haarlem
station dat het onderzoek hiernaar
wordt meegenomen in de
activiteiten rond Green Deal Zero
Emissie Stadslogistiek. Eén van de
Living Labs gaat over mogelijke
locaties voor een pakketmachine.

status
zaak

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
16-052019

huidige soort
plannin behandeling
g

5.1
MSN
Open
bare
ruimt
e en
mobili
teit

Overig

Gemeenter 4.1
MSN
aad
Duurz
Haarlem
ame
stedel
ijke
ontwi
kkelin
g

Overig

16-052019

16-052019

4.1
BERK Overig
Duurz HORA
ame
stedel
ijke
ontwi
kkelin
g

13-062019

13-062019

14

16-052019

Ter
kennisname

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

BC
2018 Motie 12.1 HaarleMRA
Bestuu 2617
r en
60
Comm
unicati
e

Draagt het college van benw op
Moties
zich in te spannen voor directe
bestuurlijk vertegenwoordinging in
het Platform Mobiliteit van de MRA

Gemeenter 5.1
BERK In route
aad
Open HORA
Haarlem
bare
ruimt
e en
mobili
teit

BBOR 2016 Motie 13.23 P&R nu
Beheer 5954 doorpakken
en
33
Beleid
Openb
are
Ruimte

Verzoekt het college: Uiterlijk voor Moties
de begrotingsbehandeling eind
2017 de resultaten van het
aangekondigde onderzoek naar
P&R locaties rond de stad te
presenteren inclusief een concrete
uitwerking van de mogelijkheden in
het gebied Oostpoort

Gemeenter 5.2
MSN
aad
Parke
Haarlem
ren

15

status
zaak

Overig

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
27-09- Inmiddels zijn de eerste
2018
gesprekken gevoerd, maar de
motie vergt nog een aantal
tactische gesprekken met
regiogemeenten, provincie
Noord-Holland, Vervoerregio en
andere MRA partners. De
verwachting is op dit moment
dat er vóór de zomer van 2019
duidelijkheid ontstaat over
rechtstreekse
vertegenwoordiging van
Haarlem in het platform
Mobiliteit.

huidige soort
plannin behandeling
g

02-112017

13-062019

P+R wordt onderzocht in een
breder kader. Onder andere
relatie met ontwikkelzones,
uitbreiding gereguleerd gebied
en visie van SOR.

13-062019

Ter
kennisname

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

BC
2018 Motie 12.2 Haarlem in
Bestuu 2617 vervoering
r en
87
Comm
unicati
e

Draagt het college van benw op:
Moties
Om samen met Zuid Kennemerland
de nodige stappen te zetten
teneinde gezamelijk tot de
vervoerregio Amsterdam toe te
treden

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

status
zaak

Gemeenter 5.1
BERK In route
aad
Open HORA
Haarlem
bare
ruimt
e en
mobili
teit

PG/No 2017 VO Generaal Spoorlaan/Jan
Bij de ter kennisname stukken van Toezegg Commissie
ord
1533 Gijzenkade west komt ter
de vergadering van de commissie ingen
beheer
32
bespreking naar de commissie Beheer van 23/3/2017 zat de
Beheer.
startbrief over de Gen. Spoorlaan
en de Jan Gijzenkade west. De
startbrief wordt niet geagendeerd
maar wethouder Sikkema zegt wel
toe, op verzoek van de SP, het VO
dat straks volgt, ter bespreking aan
te bieden aan de commissie
Beheer.
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5.1
MSN
Open
bare
ruimt
e en
mobili
teit

Overig

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
15-11- Inmiddels zijn de eerste
2018
gesprekken gevoerd, maar de
motie vergt nog een aantal
tactische gesprekken met
regiogemeenten, provincie
Noord-Holland, Vervoerregio en
andere MRA partners. De
verwachting is op dit moment
dat er vóór de zomer van 2019
duidelijkheid ontstaat over
deelname van Haarlem in de
Vervoerregio.

14-092017

huidige soort
plannin behandeling
g
13-062019

Dit project wordt doorgeschoven 13-06naar 2018/2019, de planning
2019
wordt in 2018/2019 opnieuw
bekeken en dan zal het opnieuw
opgevoerd worden.

Ter
kennisname

Ter
bespreking

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

BE
2018 Voorstel over al dan niet (meer)
Bedrijv 6952 innen doorvaart-gelden en de
en
87
financiële consequenties
hiervan vóór of in de Kadernota
2019

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie
agendapunt 6 Vaststellen
ingen
beheer
ambitiekaart Haarlemse Wateren
zegt portefeuillehouder dhr. Wienen
toe , met een voorstel te komen
over het al dan niet (meer) innen
van de doorvaartgelden en de
financiële consequenties hiervan.
Dit voorstel ontvangt de raad indien
mogelijk vóór en anders in de
Kadernota 2019

BBOR 2018 Inzicht en overzicht in cijfers
Beheer 0426 gebruik parkeren
en
51
bezoekersregeling aanleveren
Beleid
begin 2019.
Openb
are
Ruimte

Bij de behandeling van het
Toezegg Commissie 5.2
BERK Overig
agendapunt vaststellen
ingen
beheer
Parke HORA
bezoekersregeling in parkeerzone
ren
B en C zegt wethouder Sikkema
toe, op verzoek van D66/de heer de
Groot, begin 2019 te komen met
cijfers inzake het gebruikmaken van
inwoners van de bezoekersregeling
parkeren. Het gaat dan om vragen
als hoeveel inwoners gebruik
maken van de regeling en hoe vaak
inwoners tegen hun maximale
aantal uren aan zitten.

17

5.3
JW
Overi
ge
behe
ersta
ken

status
zaak

Overig

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
01-072019

07-022019

huidige soort
plannin behandeling
g
01-072019

Ter
kennisname

Begin 2019 worden de eerste
29-08cijfers over gebruik van de
2019
bezoekersregeling bekend. Naar
verwachting wordt begin tweede
kwartaal 2019 een
parkeerdrukmeting uitgevoerd.
Daarin wordt ook de
zogenaamde bezoekersgraag
gemeten. na analyse kunnen
deze onderzoeken eerste beeld
geven van de effecten van
enkele maatregelen van
moderniseren parkeren.s.

Ter
kennisname

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

ECDW 2017 Motie 39 Pilot warmtewinning
Econo 5660 uit wegdek
mie
47
Cultuur
Duurza
amheid
en
Wonen

draagt het College op; -425 - een
pilot op te zetten om
warmtewinning gecombineerd met
warmte koude opslag te testen op
een fietspad of autoweg,

Moties

Gemeenter 4.1
BERK Overig
aad
Duurz HORA
Haarlem
ame
stedel
ijke
ontwi
kkelin
g

18

status
zaak

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
10-10- Er wordt gewerkt aan de
2019
voorbereiding van de pilot.
Hiervoor zijn enkele locaties in
beeld. Afhankelijk van de
gekozen locatie wordt in het
najaar of voorjaar 2019 gestart
met de pilot. Resultaten hiervan
zijn na de zomer van 2019
beschikbaar. De huidige
planning is in lijn gebracht met
de oorspronkelijek planning
zijnde 10-10-2019

huidige soort
plannin behandeling
g
03-102019

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

status
zaak

BBOR 2018 Motie 16.4 Tiny Forest, een
Beheer 0980 klein bos, een kleine moeite
en
27
Beleid
Openb
are
Ruimte

De wethouder gaat op zoek naar
Moties
mogelijkheden en financiering
Draagt het college op; Zo snel
mogelijk een plan van aanpak naar
de raad te komen om een Tiny
Forest' te realiseren in Haarlem bij
voorkeur in een wijk met minder
dan 15% groen (exclusief
Centrum). De kosten onder te
brengen bij het budget voor beheer
en onderhoud Creatief te zijn bij
het vinden van mogelijke locaties.
Te denken valt aan:
Oorkondelaan/Pladellastraat,
Spaarndamseweg, Hoek Nelson
Mandelapark, Oerkap, (bestaand
groen aanvullen, voorgesteld door
de wijkraad Scheepmakersdijk),
deel niet gebruikte velden
Schoterbos, deel Houtvaartkwartier,
deel Zijlweg/Randweg,
Meerspoorpad

Gemeenter 5.1
MSN
aad
Open
Haarlem
bare
ruimt
e en
mobili
teit

Overig

BBOR 2018 Quick-scan haalbaarheid
Beheer 8030 fietsbrug spoor Randweg
en
33
Beleid
Openb
are
Ruimte

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie
agendapunt 6 'Zienswijze
ingen
beheer
trajectonderzoek snelfietsroute
Haarlem-Velsen' zegt wethouder
Sikkema het volgende toe. Zij zal
een quick-scan laten uitvoeren naar
de haalbaarheid van een fietsbrug
bij het spoor over de Randweg.

19

5.1
BERK Overig
Open HORA
bare
ruimt
e en
mobili
teit

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
29-11- Informatie-inzameling en
2018
onderzoek naar de verschillende
locaties kost meer inspanning en
tijd.

huidige soort
plannin behandeling
g

03-102019

03-102019

03-102019

Ter
kennisname

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

BBOR 2018 Motie 22.3 Zwerfafval vrij
Beheer 3456
en
29
Beleid
Openb
are
Ruimte

draagt het College op; - zo snel
Moties
mogelijk met een aanpak te komen
om de hoeveelheid zwerfafval op
straat en in het water in Haarlem
terug te dringen, - eventueel
middelen aan te vragen bij het
Afvalfonds Verpakkingen,

PG
2019 Ingaan op (on)mogelijkheden
Progra 0485 aanpak Emmaplein en toegang
mma
15
tot volkstuinen bij het
en
Uitvoeringsprogramma voor
Gebied
2020 van de Structuurvisie
smana
Openbare Ruimte (SOR)
gement

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie
agendapunt 12
ingen
beheer
Uitvoeringsprogramma
Structuurvisie Openbare Ruimte
2019 zegt wethouder Snoek het
volgende toe. Hij zal in het
Uitvoeringsprogramma 2020 ingaan
op de (on)mogelijkheden van de
aanpak van het Emmaplein en op
de toegang tot de volkstuinen.

status
zaak

Gemeenter 5.1
BERK Overig
aad
Open HORA
Haarlem
bare
ruimt
e en
mobili
teit

20

4.1
MSN
Duurz
ame
stedel
ijke
ontwi
kkelin
g

Overig

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
01-02- Er zal eerst een visie worden
2019
opgesteld waarin de
uitgangspunten voor een schone
stad worden aangegeven. Dit zal
in april naar de cie gaan. Dit is
de basis voor het beleidsplan
zwerfafval. Opstellen van dit
plan is later gestart ivm uitwerkin
van SPA. Ondertussen worden
er wel maatregelen uitgevoerd
zoals aanpak "hotspots" om
meer zwerfafval te voorkomen.

huidige soort
plannin behandeling
g
03-102019

Ter
advisering

14-112019

14-112019

Ter
kennisname

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

OMB
2017 Toezegging wethouder
Omgev 5660 Sikkema over onderzoek
ingsbel 99
verbetering stedelijke distributie
eid
vwb luchtkwaliteit en
vervoersbewegingen

N.a.v. motie 16.7 geeft wethouder Toezegg Gemeenter
Sikkema aan de motie over te
ingen
aad
nemen Verzoekt het college om:
Haarlem
Te onderzoeken op welke wijze en
tegen welke kosten een
meetsysteem voor luchtkwaliteit en
verkeersbewegingen van waarde
kan zijn voor de evaluatie en
eventuele bijstelling van het beleid
ten aanzien van stedelijke
distributie; Hierbij na te gaan of dit
meetsysteem ook breder van
waarde kan zijn; De raad voor de
kadernota 2018 te rapporteren over
de uitkomsten van dit onderzoek

BBOR 2018 Motie 16.11 Meerderheid
Beheer 0982 bewoners bepaalt
en
22
parkeerbeleid in hun cluster,
Beleid
niet handvol respondenten
Openb
are
Ruimte

Roept het college op Het
Jaarage Gemeenter 5.2
BERK Overig
parkeerbeleid zo aan te passen/ uit nda
aad
Parke HORA
te voeren, dat een absolute
Haarlem
ren
meerderheid van het cluster
bewoners nodig is en niet een
meerderheid van het aantal
respondenten Het parkeerbeleid zo
aan te passen/ uit te voeren, dat
mensen die niet reageren, om
welke reden dan ook, als
voorstander van de bestaande
situatie te noteren.

21

status
zaak

4.1
BERK Overig
Duurz HORA
ame
stedel
ijke
ontwi
kkelin
g

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
19-12- Wordt betrokken bij de
2019
nulmetingen van de SOR.

01-012019

huidige soort
plannin behandeling
g
12-122019

De strekking van het de motie
12-12moet opgenomen worden bij de 2019
uitwerking van het beleid.
Daarbij moet aansluiting
gevonden worden bij
vraagstukken rond
parkeerregulering in de
ontwikkelzones en ambities uit
de Structuurvisie Openbare
Ruimte en Groei van de Stad. In
de loop van 2019 doet het
college, na overleg met alle
belanghebbenden, een voorstel
aan de gemeenteraad voor
nieuw beleid en de procedure
om parkeerregulering uit te
breiden.

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

BBOR 2016 Toezegging wethouder
Beheer 5957 Sikkema over coulante houding
en
14
m.b.t. invoeren bewoners- of
Beleid
bedrijfsvergunning
Openb
are
Ruimte

;;;-360 N.a.v. motie SP Voorzichtig
invoeren bewoners- of
bedrijfsvergunning zegt wethouder
Sikkema toe de motie voor wat
betreft de tweede bullit over te
nemen: het coulant omgaan met
bestaande bedrijven die door
maatregel 4 uit Moderniseren
Parkeren onredelijk worden
getroffen. De fractie trekt de motie
dan ook in

Toezegg Gemeenter 5.2
BERK Overig
ingen
aad
Parke HORA
Haarlem
ren

BBOR 2017 Indien er wachtlijsten ontstaan
Beheer 5100 mbt parkeervergunningen wordt
en
65
de commissie Beheer door het
Beleid
college geïnformeerd.
Openb
are
Ruimte

Bij de behandeling van het
Toezegg Commissie 5.2
BERK Overig
agendapunt Vaststellen
ingen
beheer
Parke HORA
parkeerverordening 2018 gemeente
ren
Haarlem zegt wethouder Sikkema
op verzoek van D66 toe dat zodra
er sprake zal zijn van het ontstaan
van wachtlijsten mbt
parkeervergunningen de commissie
Beheer hierover actief
geïnformeerd wordt door het
college.

22

status
zaak

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
30-11- De motie wordt pas definitief
2017
afgedaan als alle regelgeving
met betrekking tot het uitgeven
van bewoners- en
bedrijfsvergunningen zijn
vastgesteld. Eind 2019 worden
naar verwachting nieuwe
uitgiftecriteria (en mogelijk een
overgangsregeling) vastgesteld.
Op dat moment kan de motie
pas definitief afgedaan worden.
Tot die tijd moeten alle besluiten
voldoen aan de toezegging.

20-122018

huidige soort
plannin behandeling
g
12-122019

Ter
kennisname

Het nieuwe parkeerbeleid wordt 12-12momenteel volop
2019
geïmplementeerd. De effecten
van de nieuwe
bezoekersregeling en betaald
parkeren op zondag moeten
afgewacht worden. Ook dienen
onder andere de maatregelen
Bewoners naar de garage,
Parkeren op eigen terrein en
P+R nog geïmplementeerd
worden. Zoals bij de
oorspronkelijke toezegging is
aangegeven worden eerst de
effecten van alle maatregelen
afgewacht voordat invoeren van
wachtlijsten in overweging wordt
genomen.

Ter
kennisname

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

BBOR 2015 Bescherming bomen op
Beheer 0234 particulier terrein opnemen in
en
35
vast te stellen
Beleid
Bomenverordening
Openb
are
Ruimte

Bij de Rondvraag verzoekt mw.
Toezegg Commissie
Klazes (GLH) om een voorstel van ingen
beheer
de wethouder over de bescherming
van bomen op particulier terrein.
Wethouder Sikkema zegt toe deze
bescherming mee te nemen in de
nog vast te stellen
Bomenverordening. Vaststelling
van deze Bomenverordening is
voorzien in juni 2015.

5.1
MSN
Open
bare
ruimt
e en
mobili
teit

BBOR 2017 Onderzoek inventariseren
Beheer 4425 knelpunten in Haarlem bij
en
94
verwijzen scooter van fietspad
Beleid
naar rijbaan.
Openb
are
Ruimte

Bij de behandeling van de
Toezegg Commissie
verantworoding van de eerder
ingen
beheer
gedane toezegging over de
mogelijkheden van het verplaatsen
van scooters van fietspad naar
rijbaan, zegt wethouder Sikkema
het volgende toe. Alhoewel het nog
afwachten is wanneer en of
wetgeving op dit punt zal worden
ingevoerd, toch zal er al onderzoek
door de gehele stad gaan
plaatsvinden wat de eventuele
knelpunten zijn. Dit onderzoek zal
in ieder geval klaar zijn als de
wetgeving wordt ingevoerd.

5.1
BERK Overig
Open HORA
bare
ruimt
e en
mobili
teit

23

status
zaak

Overig

oorspr reden afwijking planning
onkelij
kePlan
ning
28-05- Dit verzoek is opgenomen in het
2015
concept voorstel voor de
bomenverordening. Op 3
september 2018 is deze in het
college vrijgegeven voor
inspraak. De inspraaktermijn is
verlengd tot 26 november 2019.
De beoordeling van de bomen
moet in het groeiseizoen
plaatsvinden dus op zijn vroegst
voorjaar 2019. Rapportage is
dan te verwachten in dec 2019.

31-122018

huidige soort
plannin behandeling
g
12-122019

Ervaring bij andere gemeente
12-12leert dat een apart onderzoek
2019
naar dit onderwerp veel tijd en
geld kost, wat niet was voorzien.
Daarom wordt de wenselijkheid
en het te verwachten effect
hiervan afgezet tegen de kosten
en baten van andere
maatregelen om de
verkeersveiligheid te verbeteren.
Dit wordt gedaan in de
actualisatie van het
verkeersveiligheidsbeleid, die
gepland staat voor 2019.

Ter
bespreking

Ter
kennisname

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 14 februari 2019
afdelin zaak onderwerp
g
num
mer

omschrijving

soort

bestuursor progr pfh
gaan
amm code
a

PCM
2018 Rapporteren over voortgang
Project- 7995 plan van aanpak bomen
en
47
Schalkwijk
Contra
ctmana
gement

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie
agendapunt 14 Vrijgeven krediet en ingen
beheer
vaststellen PvA Bomen in
Schalkwijk zegt wethouder Snoek
op verzoek van de VVD het
volgende toe. Over 2,5 jaar zal hij
de commissie informeren over de
voortgang van het plan van aanpak
bomen in Schalkwijk.

5.1
MSN
Open
bare
ruimt
e en
mobili
teit

Overig

BBOR 2018 Tussenrapportage of stand van
Beheer 6953 zaken voortgang electrificatieen
29
proces rondvaartboten en
Beleid
verhuur van boten
Openb
are
Ruimte

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie
agendapunt 6 Vaststellen
ingen
beheer
ambitiekaart Haarlemse Wateren
zegt portefeuillehouder dhr. Wienen
toe halverwege de looptijd van het
traject electrificatie van
rondvaartboten en verhuur van
boten, te komen met een
tussenrapportage of stand van
zaken. Aangezien de looptijd van
dit proces tot 2025 is, zal deze
tussenrapportage of stand van
zaken verschijnen rond oktober
2021

5.3
JW
Overi
ge
behe
ersta
ken

Overig

CC
2018 Toezegging wethouder Snoek
Concer 8077 over stappenplan
ncontro 36
duurzaamheidsparagraaf
l

Toezegging wethouder Snoek om Toezegg Gemeenter
bij de kadernota 2019 een
ingen
aad
stappenplan te kunnen voorleggen
Haarlem
met betrekking tot de
duurzaamheidsparagraaf

4.1
MSN
Duurz
ame
stedel
ijke
ontwi
kkelin
g

Overig
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BBOR 2019 Motie 23.8 Opladen van eigen
Beheer 0876 terrein is fijn
en
77
Beleid
Openb
are
Ruimte

;Verzoekt het college-426· Mede op Moties
grond van ervaringen in
bijvoorbeeld Zaanstad en
Bloemendaal de voors en tegens
op een rij te zetten van het toestaan
van opladen van elektrische auto's
via privé oplaadpunten op eigen
terrein en in hoeverre het hiervoor
nodig is beleidsregels op te stellen
en/of de APV aan te passen; · Bij
een positieve uitkomst van deze
analyse de raad uiterlijk 1 augustus
2019 een voorstel voor te leggen;

BBOR 2019 Motie 23.3 Bezoekersparkeren,
Beheer 0876 leuker kunnen we het niet
en
55
maken, wel makkelijker
Beleid
Openb
are
Ruimte

Roept het college op -360· De
software update zo aan te passen,
dat weer meer bewoners gebruik
kunnen maken van de
bezoekersapp.-360· Tevens het
verlies van de verbinding in de
"app" aan te pakken.

PCM
2018 Commissie informeren of er
Project- 8784 nog opstaande punten in de
en
32
oplevering van het schelpenpad
Contra
op de Dreef zijn.
ctmana
gement

Bij de behandeling van
Toezegg Commissie
agendapunt 11 Evaluatie projecten ingen
beheer
groot onderhoud zegt wethouder
Snoek toe de commissie te
informeren of er nog opstaande
punten zijn in de oplevering van het
schelpenpad op de Dreef.
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BERK Overig
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Parke HORA
Haarlem
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