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CC
20170 Toezegging notitie
Concern 43270 over manier
control 5
waarop de
(ambtelijke)
organisatie de
controle op (grote)
projecten opzet en
op welke wijze
Raad
geinformeerd
wordt over
mogelijke externe
audits.

Bij de behandeling van het RKC rapport
over de Waarderhaven (Publiek Leergeld)
zegt portefeuillehouder Wienen toe te
komen met een notitie over de manier
waarop de organisatie de (financiele)
controle op projecten opzet. Onderdeel
daarvan zal zijn op welke wijze de raad
geinformeerd gaat worden over externe
audits (control-structuur).

Toeze Commi 5.3
JW
gging ssie
Overige
en
beheer beheer
staken

PCM
20180 Motie 3.58
Project- 78902 Laaghangend fruit
en
6
hang
Contract
waarschuwingsbor
manage
den hoger op
ment

Verzoekt het college: Ervoor te zorgen dat bij Moties Gemee 5.2
MSN 08-11de plaatsing van waarschuwingsborden
nteraad Parker
2018
nadrukkelijk rekening wordt gehouden met
Haarle en
de toegankelijkheid van de weg voor blinden
m
en slechtzienden.

1

14-092017

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

03-09- wordt betrokken bij afdoening 03-092018 motie 12.1
2018

14-022019

14-022019
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PCM
20170 RKC onderzoek
Project- 57196 Waarderhaven en
9
Investeren in
Contract
kwaliteit
manage
ment

-360 De raad draagt het college op om a) te RKC
kiezen voor breed toegepaste methodieken aanbe
(b.v. Integraal Projectmanagement voor
veling
projectmanagement) en die volledig door te
voeren. Methodieken op papier alleen
voldoen niet. 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 bij grote en complexe
(maatwerk-) projecten.

Gemee
nteraad
Haarle
m

5.1
MSN 23-11Openb
2017
are
ruimte
en
mobilit
eit

2

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

31-01- De aanbevelingen uit het
14-11- Ter
2018 onderzoek Waarderhaven
2019 bespreking
worden in één keer afgedaan
in combinatie met
onderzoeken Fysiek Domein.
Na behandeling in april wordt
het onderwerp verder
meegenomen bij onderzoek
Fysiek Domein.
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PCM
20170 RKC onderzoek
Project- 57200 Waarderhaven en
1
Verzakelijking
Contract
projectaansturing
manage
ment

-360 De raad draagt het college op om: a)
RKC
Heldere administratieve en
aanbe
besluitvormingsprocedures en
veling
resultaatgerichte interne sturing binnen het
fysiek domein vast te leggen en consequent
toe te passen. Dit voorkomt informele
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.

Gemee
nteraad
Haarle
m

5.1
MSN 23-11Openb
2017
are
ruimte
en
mobilit
eit

3

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

31-01- Na behandeling stukken april 14-11- Ter
2018 2019 wordt verder
2019 bespreking
meegenomen in onderzoek
Fysiek Domein
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PG
20190 Motie 23
Progra 56802 "Klimaatcrisis"
mma en 0
Gebieds
manage
ment

;verzoekt het College; naar voorbeeld van
Moties Gemee 4.1
RB
andere gemeenten 'een Klimaatcrisis' uit te
nteraad Duurza
roepen
Haarle me
m
stedelij
ke
ontwikk
eling

4

04-072019

12-122019

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
12-122019
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BBOR
20180 Motie 22.3
Beheer 34562 Zwerfafval vrij
en
9
Beleid
Openba
re
Ruimte

draagt het College op; - zo snel 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,

Moties Gemee
nteraad
Haarle
m

BC
20190 Motie 24.08 Laat
Bestuur 45183 de Formule 1 niet
en
6
uit de bocht vliegen
Commu
nicatie

Verzoekt het college om: Op korte termijn in Moties Gemee 5.1
RB
contact te treden met de provincie Noordnteraad Openb
Holland en het rijk om hen te vragen: o Een
Haarle are
commissaris, regisseur of kwartiermaker
m
ruimte
mobiliteit aan te stellen om zo snel mogelijk
en
dit met Formule 1 snelheid op ons af
mobilit
komende mobiliteitsvraagstuk op te lossen;
eit
en o Te onderzoeken op welke wijze de
mobiliteitsregisseur deze taak het beste kan
volbrengen (w.o. taken en bevoegdheden,
verantwoording, deliverables, aansturing en
bekostiging); En gaat over tot de orde van de
dag. Bas van

5.1
MSN 14-06Openb
2018
are
ruimte
en
mobilit
eit

5

29-052019

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

01-02- Er zal eerst een visie worden 16-01- Ter
2019 opgesteld waarin de
2020 advisering
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.
01-01- n.v.t.
2020

31-012020
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ECDW 20190 Motie 62BIS
Econom 56821 Urgentie op de
ie
4
Agenda door
Cultuur
urgenda
Duurzaa
mheid
en
Wonen

overwegende dat,-360· Urgenda het 40
Moties Gemee 4.1
RB
puntenplan
nteraad Duurza
<https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-enHaarle me
energie/40-puntenplan/> heeft opgesteld
m
stedelij
zodat de uitstoot van broeikasgassen eind
ke
2020 met tenminste 25 procent verminderd
ontwikk
kan worden ten op zichte van 1990 · De
eling
gemeente Haarlem kan bijdragen aan de
uitvoering van het 40 puntenplan Verzoekt
het college,-360· De punten die lokaal
kunnen worden uitgevoerd uit te voeren
zoals Zon op School, inregelen warmte
installaties bedrijven en meer gebruik van
olivijnzand binnen het huidige toegekende
duurzaamheidsbudget en te rapporteren
over de voortgang

BBOR
20150 Bescherming
Beheer 02343 bomen op
en
5
particulier terrein
Beleid
opnemen in vast te
Openba
stellen
re
Bomenverordening
Ruimte

Bij de Rondvraag verzoekt mw. Klazes
(GLH) om een voorstel van 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.

04-072019

Toeze Commi 5.1
MSN 11-12gging ssie
Openb
2014
en
beheer are
ruimte
en
mobilit
eit

6

13-022020

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
13-02- Ter
2020 bespreking

28-05- Op 14 november 2019 heeft 12-03- Ter
2015 de wethouder de commissie 2020 bespreking
medegedeeld over de
beleidsproducten in het
'groene domein' die verwacht
worden in 2020. Het
vaststellen van een nieuwe
bomenverordening maakt
daar onderdeel van uit.
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BBOR
20190 Toezegging
Beheer 31423 Bomenmonitor ter
en
6
informatie aan
Beleid
commissie Beheer
Openba
sturen
re
Ruimte

Bij de behandeling van agendapunt 10
Bomenverordening Haarlem 2018 zegt
wethouder Snoek toe de Bomenmonitor ter
kennisname aan de commissie te zenden.

Toeze Commi 5.1
MSN 11-04gging ssie
Openb
2019
en
beheer are
ruimte
en
mobilit
eit

BBOR
20180 Motie 16.11
Beheer 09822 Meerderheid
en
2
bewoners bepaalt
Beleid
parkeerbeleid in
Openba
hun cluster, niet
re
handvol
Ruimte
respondenten

Roept het college op Het parkeerbeleid zo Jaara Gemee 5.2
RB
aan te passen/ uit te voeren, dat een
genda nteraad Parker
absolute meerderheid van het cluster
Haarle en
bewoners nodig is en niet een meerderheid
m
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.

7

15-022018

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

05-09- Stuk is vertraagd ten aanzien 12-03- Ter
2019 van oorspronkelijke planning. 2020 kennisnam
Nav een voorstel van de
e
belangengroepen van groen
is er in de commissie beheer
van oktober toegezegd door
de wethouder (Snoek) dat er
eerst wordt gestart met een
intgraal groenproces met de
belangengroepen. Hierdoor
is afgesproken met de
commissie dat het beleid
groen zoals de
bomenmonitor nog even blijft
liggen. Dit nav vragen van GL.
01-01- Naar aanleiding van de
12-032019 commissievergadering van
2020
16 januari komt de wethouder
terug met een nieuw voorstel
voor een standaarprocedure
voor het uitvoeren van
draagvlakonderzoek naar
parkeerregulering.
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OMB
20190 Motie 21 Toekomst
Omgevi 56787 van Schiphol
ngsbele 5
id

Draagt het college op:-360· Om te bepleiten Moties Gemee 4.1
RB
dat er in ieder geval tot minstens 2023 geen
nteraad Duurza
verdere groei van Schiphol plaatsvindt;-360·
Haarle me
Dit standpunt zowel in Haarlem uit te dragen
m
stedelij
als in alle relevante gremia die met de
ke
luchtvaart te maken hebben;-360· Tevens te
ontwikk
pleiten voor afschaffing van de
eling
nachtvluchten;-360· Met andere partners uit
de BRS te kijken hoe het aantal goedkope
vakantievluchten beperkt kan worden, en360· Om te promoten dat zo veel mogelijk
afstanden tot 750 km per trein worden
afgelegd in plaats van met het vliegtuig,

04-072019

16-01- De notitie wordt afgestemd
09-042020 op een raadsmarkt over
2020
gezondheidsaspecten
luchtkwaliteit waarin ook
Schiphol wordt betrokken. Op
dit moment is hiervoor nog
geen datum vastgesteld.

BE/Have 20200 Toezegging
ndienst 05799 overzicht stand van
7
zaken
implementatie
maatregelen
Havendienst

Bij de behandeling van agendapunt 7, Visie Toeze Commi
en doorontwikkeling Havendienst Haarlem, gging ssie
zegt portefeuillehouder Wienen het
en
beheer
volgende toe. In april 2020 zal hij de
commissie schriftelijk informeren over de
stand van zaken van de implementatie van
de maatregelen met betrekking tot de
Havendienst Haarlem.

5.3
JW
Overige
beheer
staken

16-012020

09-042020

09-042020

OMB
20190 Actieprogramma
Omgevi 96570 geluid
ngsbele 3
id

Actualisatie van wettelijk vereist programma Jaara Commi 4.1
RB
om geluidsbelasting te reduceren
genda ssie
Duurza
beheer me
stedelij
ke
ontwikk
eling

19-122019

09-042020

09-04- Ter
2020 bespreking

8

huidig soort
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behandelin
planni g
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PCM
20190 Motie 24.03 ook
Project- 45174 fietspad zuidzijde
en
6
Boerhaavelaan
Contract
oost m.g.v. de
manage
ventwegen
ment

Verzoekt het college Voor het definitieve
Moties Gemee 5.1
MSN 29-05ontwerp voor de Boerhaavelaan oost te
nteraad Openb
2019
onderzoeken of het mogelijk is-360 - een
Haarle are
tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde toe
m
ruimte
te voegen vanaf de Amerikaweg tot aan het
en
Zuster Rebelpad inclusief fietsbrug over de
mobilit
Amerikavaart en met behoud van het nu
eit
ingetekende fietspad aan de noordzijde; Het daarbij voor fietsers tussen het Zuster
Rebelpad en de Professor Eijkmanlaan
mogelijk te maken in twee richtingen
gebruik te maken van de ventwegen aan de
zuidzijde van de Boerhaavelaan oost
(Frederik Ruyschstraat, Jan van der
Horststraat en Malpighistraat)

12-12- In de 3e week van januari
09-042019 2020 is een technische
2020
sessie gepland waardoor de
afhandeling van deze Motie
vertraging oploopt.

PCM
20190 Motie 24.01
Project- 45173 Integrale
en
3
benadering
Contract
Amerikaweg N205
manage
ment

;verzoekt het College,-174E een aantal
Moties Gemee 5.1
MSN 29-05varianten van ongelijkvloerse kruising voor
nteraad Openb
2019
fiets, scootmobiel en voetganger met een of
Haarle are
meerder bruggen of tunnels uit te werken,E
m
ruimte
daarbij ook de kruising met de
en
Boerhaavelaan te betrekken,E de kosten
mobilit
van deze varianten van ongelijkvloerse
eit
kruising voor voetgangers, fietsers en
scootmobiel met het kruispunt te geven,E te
onderzoeken of externe financiering door
provincie of rijk beschikbaar is voor de
aanleg van de benodigde tunnel(s) of
brug(gen) voor voetganger, fietser en
scootmobiel,E varianten, kosten en
financieringsmogelijkheden voor te leggen
aan de commissie behe er,

12-12- In de 3e week van januari
09-042019 2020 is een technische
2020
sessie gepland waardoor de
afhandeling van deze Motie
vertraging oploopt.

9

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
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BBOR
20180 Inzicht en overzicht
Beheer 04265 in cijfers gebruik
en
1
parkeren
Beleid
bezoekersregeling
Openba
aanleveren begin
re
2019.
Ruimte

Bij de behandeling van het agendapunt
Toeze Commi 5.2
RB
vaststellen bezoekersregeling in
gging ssie
Parker
parkeerzone B en C zegt wethouder
en
beheer en
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.

11-012018

07-02- De cijfers over het gebruik
09-04- Ter
2019 van de bezoekersregeling
2020 kennisnam
worden in samenhang
e
gepresenteerd met de
informatienota Voortgang
Moderniseren Parkeren. Deze
zal naar verwachting ter
informatie in de commissie
beheer van april 2020
gepresenteerd worden. Dan
kan over het gehele jaar 2019
de cijfers gepresenteerd
worden.

PG
20170 Motie 16.8 Meten is
Progra 56608 weten Spaarndam
mma en 9
Gebieds
manage
ment

Verzoekt het college om: Te onderzoeken Moties Gemee 5.1
MSN 23-11op welke (innovatieve) wijze en tegen welke
nteraad Openb
2017
kosten een meetsysteem voor het aantal
Haarle are
verkeersbewegingen, de snelheid van het
m
ruimte
verkeer en het soort verkeer van waarde kan
en
zijn voor de implementatie van nieuwe
mobilit
maatregelen om de verkeerssituatie in
eit
Spaarndam verder te verbeteren; De raad
voor de kadernota 2018 te rapporteren over
de uitkomsten van dit onderzoek;

26-03- Door het samen op gaan met 23-04- Ter
2018 de gemeente
2020 kennisnam
Haarlemmermeer door het
e
afstemmen van de
verkeersbesluiten en
circulatieplannen heeft de
voorbereiding meer tijd
gekost. Inmiddels is er een
procesmanger die zich met
dit project bezig hoiudt.
Flistpaal is in bestelling.
Verwachte in werking treding
van de flitspalen staat
gepland voor eind 2e
kwartaal 2020..

10
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PCM
20170 RKC onderzoek
Project- 57201 Waarderhaven en
1
Informatievoorzieni
Contract
ng
manage
ment

De raad draagt het college op om: Een vast RKC
format te ontwikkelen en hanteren voor de
aanbe
rapportage aan de raad over de financiën en veling
de resultaten van de tussentijdse evaluaties
van de grote en complexe projecten. En ook
aan de raad te rapporteren over de
resultaten van de externe audits binnen het
fysieke domein.

Gemee
nteraad
Haarle
m

5.1
MSN 23-11Openb
2017
are
ruimte
en
mobilit
eit

15-11- Na behandeling Regeling
2018 grote risicovolle projecten
komt in een keer afdoening
van al deze aanbevelingen.

12-05- Ter
2020 bespreking

PCM
20170 RKC onderzoek
Project- 57197 Waarderhaven en
4
Periodieke externe
Contract
audits
manage
ment

De raad draagt het college op om: Door
RKC
periodieke (jaarlijkse) externe audits op de aanbe
dan lopende grote en complexe projecten
veling
de volledige en juiste toepassing van
methodieken en kennis te verifieren. De
raad heeft al eerder aanbevelingen van de
rekenkamercommissie overgenomen ten
aanzien van onder andere VTU,
risicomanagement, contractmanagement
en projectmanagement. De doorwerking
hiervan op eigen kracht blijkt niet toereikend.

Gemee
nteraad
Haarle
m

5.1
MSN 23-11Openb
2017
are
ruimte
en
mobilit
eit

31-01- Na behandeling Regeling
2018 grote risicovolle projecten
komt in een keer afdoening
van al deze aanbevelingen.

12-05- Ter
2020 bespreking

ECDW 20170 Motie 39 Pilot
draagt het College op; -425 - een pilot op te Moties Gemee 4.1
RB
Econom 56604 warmtewinning uit zetten om warmtewinning gecombineerd
nteraad Duurza
ie
7
wegdek
met warmte koude opslag te testen op een
Haarle me
Cultuur
fietspad of autoweg,
m
stedelij
Duurzaa
ke
mheid
ontwikk
en
eling
Wonen

11

23-112017

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

10-10- Onderzoeksresultaten
14-05- Ter
2019 worden in beeld gebracht en 2020 kennisnam
in februari aan de cie
e
gepresenteerd ter afdoening
van de motie. De financien
worden hierbij meegenomen.
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ECDW 20190 Motie 30.2 Benut
Econom 57002 de zon op het
ie
3
station
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen

Verzoekt het College om:-360 - zich in te
Moties Gemee 4.1
RB
zetten om zo spoedig mogelijk uitsluitsel te
nteraad Duurza
krijgen van ProRail over de mogelijkheid om
Haarle me
het stationsdak van Haarlem te benutten
m
stedelij
voor de opwek van duurzame energie, nu er
ke
lichtgewicht, meebuigende panelen
ontwikk
bestaan die de dakconstructie minimaal
eling
zouden belasten, en nu de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed heeft gespecificeerd op
welk deel van het monumentale stationsdak
panelen toegestaan zouden zijn.

11-072019

14-052020

14-05- Ter
2020 kennisnam
e

ECDW 20190 Motie 17.2
Econom 77447 Toegankelijke
ie
9
duurzaamheidslen
Cultuur
ing
Duurzaa
mheid
en
Wonen

Verzoekt het College van B&W om: -360· Te Moties Gemee 4.1
RB
onderzoeken hoe de duurzaamheidslening
nteraad Duurza
ook voor mensen met een kleine beurs
Haarle me
toegankelijk gemaakt kan worden;
m
stedelij
ke
ontwikk
eling

19-092019

13-02- Landelijk wordt op dit
2020 moment een warmtefonds
opgericht. Wachten is op de
leenvoorwaarden vanuit het
rijk.

14-052020

12

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
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soort bestuu progra pfh ontstaa oorspr reden afwijking planning
rsorga mma
cod nsdatu onkelij
an
e
m
kePla
nning

ECDW 20190 Toezegging
Econom 72610 nagaan of het
ie
5
mogelijk is het
Cultuur
basisjaar 1990 toe
Duurzaa
te voegen en
mheid
informatie toe te
en
voegen over de
Wonen
voortgang of stand
van zaken mbt de
energielabels van
woningen. Dit alles
dan in de
eerstvolgende
duurzaamheidsmo
nitor of de nota
over de voortgang
van het
duruzaamheidspro
gramma.

Bij de behandeling van agendapunt 9
Toeze Commi
Informatienota voortgang
gging ssie
duurzaamheidsprogramma zegt wethouder en
beheer
Berkhout op verzoek van de ChristenUnie
het volgende toe. Hij zal nagaan of het
mogelijk is om in de eerstvolgende
duurzaamheidsmonitor danwel de
eerstvolgende nota over de voortgang van
het duurzaamheidsprogramma de cijfers
van het basisjaar 1990 op te nemen en
informatie toe te voegen over de voortgang
of stand van zaken mbt de energielabels
van woningen

4.1
RB
Duurza
me
stedelij
ke
ontwikk
eling

05-092019

12-12- De planning van deze
14-05- Ter
2019 toezegging wordt aafgestemd 2020 kennisnam
op de planning van de
e
duurzaamheidsmonitor.

OMB
20190 Motie 26
Omgevi 96038 Haarlemse lucht
ngsbele 7
stinkt niet
id

Draagt het College op om: Actief
Moties Gemee 4.1
RB
Haarlemse inwoners te benaderen om mee
nteraad Duurza
te doen aan het project "Hollandse luchten",
Haarle me
waarbij gezocht wordt naar een zo goed
m
stedelij
mogelijke spreiding van gegadigden over
ke
de stad. Bij ODIJ personele inzet te vragen
ontwikk
om metingen te verwerken van Haarlemse
eling
inwoners. Financiering voor de meetkastjes
te vragen bij de Provincie, die het project
trekt en die in principe bereid zijn te
financieren

07-112019

14-052020

13

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

14-052020
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r

omschrijving
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rsorga mma
cod nsdatu onkelij
an
e
m
kePla
nning

ECDW 20190 Toezegging
Econom 72609 meenemen
ie
6
Bomenbalans en
Cultuur
voortgang
Duurzaa
electrificatie van
mheid
boten in de
en
volgende
Wonen
Duurzaamheidsm
onitor danwel de
voortgang van het
duurzaamheidspro
gramma

Bij de behandeling van agendapunt 9
Toeze Commi
Informatienota voortgang
gging ssie
duurzaamheidsprogramma (waarbij de
en
beheer
Duurzaamheidsmonitor is toegevoegd) zegt
wethouder Berkhout op verzoek van de
Actiepartij het volgende toe. In de volgende
duurzaamheidsmonitor, of de
voortgangsnota over het
duurzaamheidsprogramma zal hij de
Bomenbalans opnemen en informatie
toevoegen over de voortgang van de
electrificatie van boten

4.1
RB
Duurza
me
stedelij
ke
ontwikk
eling

14

05-092019

14-052020

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
14-05- Ter
2020 kennisnam
e
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afdeling zaakn onderwerp
umme
r

omschrijving

soort bestuu progra pfh ontstaa oorspr reden afwijking planning
rsorga mma
cod nsdatu onkelij
an
e
m
kePla
nning

BBOR
20190 Toezegging laten
Beheer 24807 onderzoeken of
en
1
elektrocutie een
Beleid
goed werkende
Openba
oplossing is voor
re
bestrijding
Ruimte
Japanse
Duizendknoop

Bij de behandeling van agendapunt 11
'Bestrijding Japanse Duizendknoop zegt
wethouder Snoek op verzoek van de PvdA
het volgende toe. Hij zal laten onderzoeken
of elektrocutie een goed werkende
oplossing is voor de bestrijding van de
Japanse Duizendknoop

Toeze Commi 5.3
MSN 14-03gging ssie
Overige
2019
en
beheer beheer
staken

15

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

13-06- In maart 2019 is er door het 04-06- Ter
2019 college een toezegging
2020 kennisnam
gedaan om te onderzoeken of
e
elektrische bestrijding een
effectieve methode is voor het
bestrijden van de Japanse
Duizendknoop. Dit betrof een
nieuwe bestrijdingsmethode,
waarvoor de apparatuur nog
niet beschikbaar was in
Nederland. Om deze reden
heeft Spaarnelanden enkele
maanden moeten wachten,
alvorens er een demonstratie
van het benodigde apparaat
gegeven kon worden. Deze
demonstratie heeft
uiteindelijk in juli kunnen
plaatsvinden. Oorspronkelijk
zou er in oktober een update
over de werking van deze
methode worden gegeven.
Het is echter dit jaar nog niet
te zeggen wat de resultaten
zullen zijn van de elektrische
bestrijding, doordat er meer
tijd nodig is om de resultaten
van de demonstratie
voldoende te kunnen
evalueren en te kunnen
vergelijken of de methode
efficiënter is dan andere
gebruikte methoden (zoals
maaien en uittrekken). Er zal
niet vóór volgend jaar

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 13 februari 2020
afdeling zaakn onderwerp
umme
r

omschrijving

soort bestuu progra pfh ontstaa oorspr reden afwijking planning
rsorga mma
cod nsdatu onkelij
an
e
m
kePla
nning

BBOR
20190 Toezegging welke
Beheer 47010 specifieke
en
3
consequenties zijn
Beleid
er voor de Pr.
Openba
Bernhardlaan als
re
de investering daar
Ruimte
versoberd en/of
deels verschoven
wordt naar de
periode ná 2022
als gevolg van het
verlenen van een
extra krediet voor
het groot
onderhoud
Wandelpromenad
e Molenwijk

Bij de behandeling van agendapunt 11
Toeze Commi
Groot onderhoud Wandelpromenade
gging ssie
Molenwijk zegt wethouder Snoek het
en
beheer
volgende toe. Hij laat de raad weten welke
specifieke consequenties er zijn voor de Pr.
Bernhardlaan als de investering daar
versoberd en/of deels verschoven wordt
naar de periode ná 2022 als gevolg van het
verlenen van een extra krediet voor het groot
onderhoud Wandelpromenade Molenwijk

BBOR
20200 Aanvullende
Beheer 09677 toezegging
en
0
Wethouder Snoek
Beleid
bij notitie over
Openba
proces
re
kapvergunnningen
Ruimte
over mogelijkheid
indienen
zienswijzen

-426 *** Wethouder Snoek geeft aan in de
Toeze Gemee 4.1
MSN 30-01reeds toegezegde notitie over het proces
gging nteraad Duurza
2020
Aanvragen kapvergunning (2020 37431) ook en
Haarle me
mee te nemen de mogelijkheid voor het
m
stedelij
geven van een zienswijze door direct
ke
omwonenden en andere belanghebbenden
ontwikk
bij een aanvraag van de gemeente voor een
eling
omgevingsvergunning voor het kappen van
bomen. Aanlevering van de notitie staat
gepland voor april 2020.

5.1
MSN 13-06Openb
2019
are
ruimte
en
mobilit
eit

16

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

04-06- Het onderzoek wordt nu
04-06- Ter
2020 opgstart en loopt door tot het 2020 kennisnam
2e kwartaal van 2020. Dit kon
e
niet eerder door
capaciteitsvraagstukken in de
organisatie.

11-062020

11-062020

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 13 februari 2020
afdeling zaakn onderwerp
umme
r

omschrijving

OMB
20170 Toezegging
Omgevi 56609 wethouder
ngsbele 9
Sikkema over
id
onderzoek
verbetering
stedelijke
distributie vwb
luchtkwaliteit en
vervoersbeweging
en

N.a.v. motie 16.7 geeft wethouder Sikkema Toeze Gemee 4.1
RB
aan de motie over te nemen Verzoekt het
gging nteraad Duurza
college om: Te onderzoeken op welke
en
Haarle me
wijze en tegen welke kosten een
m
stedelij
meetsysteem voor luchtkwaliteit en
ke
verkeersbewegingen van waarde kan zijn
ontwikk
voor de evaluatie en eventuele bijstelling
eling
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

23-112017

19-12- Monitoring luchtkwaliteit en
11-062019 stedelijke distributie wordt
2020
betrokken in de
besluitvorming over de
milieuzone, die is verschoven
naar CB 11 juni 2020.

BBOR
20160 Motie 13.23 P&R
Beheer 59543 nu doorpakken
en
3
Beleid
Openba
re
Ruimte

Verzoekt het college: Uiterlijk voor 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

Moties Gemee 5.2
RB
nteraad Parker
Haarle en
m

15-122016

02-11- P+R wordt onderzocht in een 11-06- Ter
2017 breder kader. Onder andere 2020 kennisnam
relatie met ontwikkelzones,
e
uitbreiding gereguleerd
gebied, visie van SOR,
regionale P+R
ontwikkelingen.

BC
20180 Motie 12.1
Bestuur 26176 HaarleMRA
en
0
Commu
nicatie

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

Moties Gemee
nteraad
Haarle
m

17-052018

27-09- De uitvoering van de motie is 25-06- Ter
2018 gekoppeld aan de opvolging 2020 kennisnam
van de aanbevelingen van de
e
evaluatiecommissie van de
MRA.

17-052018

15-11- De uitvoering van de motie is 25-06- Ter
2018 gekoppeld aan de opvolging 2020 kennisnam
van de aanbevelingen van de
e
evaluatiecommissie van de
MRA.

BC
20180 Motie 12.2
Bestuur 26178 Haarlem in
en
7
vervoering
Commu
nicatie

soort bestuu progra pfh ontstaa oorspr reden afwijking planning
rsorga mma
cod nsdatu onkelij
an
e
m
kePla
nning

5.1
RB
Openb
are
ruimte
en
mobilit
eit
Draagt het college van benw op: Om
Moties Gemee 5.1
RB
samen met Zuid Kennemerland de nodige
nteraad Openb
stappen te zetten teneinde gezamelijk tot de
Haarle are
vervoerregio Amsterdam toe te treden
m
ruimte
en
mobilit

17

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
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m
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BBOR
20180 Motie 21.4 Heel
Beheer 14670 Haarlem Veillig
en
5
Beleid
Openba
re
Ruimte

Draagt het college op Met een onderzoek te Moties Gemee 4.1
RB
komen welke wijken het meest
nteraad Duurza
verkeersonveilig zijn door een verkeerde
Haarle me
inrichting, Met een plan van aanpak te
m
stedelij
komen om alle woonwijken in Haarlem
ke
tijdelijk én permanent in te richten als veilige
ontwikk
30 km zone, te beginnen met de meest
eling
onveilige Dit plan van aanpak ter vaststelling
voor te leggen aan de gemeenteraad in
oktober 2018.

BBOR
20170 VO Generaal
Beheer 15333 Spoorlaan/Jan
en
2
Gijzenkade west
Beleid
komt ter
Openba
bespreking naar
re
de commissie
Ruimte
Beheer.

Bij de ter kennisname stukken van de
Toeze Commi
vergadering van de commissie Beheer van gging ssie
23/3/2017 zat de startbrief over de Gen.
en
beheer
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.

15-032018

5.1
MSN 23-03Openb
2017
are
ruimte
en
mobilit
eit

18

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

01-06- Op dit moment wordt zowel
30-062018 regionaal als lokaal gewerkt 2020
aan een
verkeersveiligheidsplan. Het
onderzoek en de
aanbevelingen waar in de
motie om wordt gevraagd,
worden hier integraal in
meegenomen. Het
verkeersveiligheidsbeleid is
naar verwachting medio 2020
gereed.
14-09- Het project heeft stilgelegen
2017 en wordt in een andere vorm
en gesplitst opgestart.
verwachting zomer 2020 is
DO jan Gijzenkade west
gereed voor vaststeling

01-09- Ter
2020 bespreking
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afdeling zaakn onderwerp
umme
r

omschrijving

BBOR
20170 Indien er
Bij de behandeling van het agendapunt
Beheer 51006 wachtlijsten
Vaststellen parkeerverordening 2018
en
5
ontstaan mbt
gemeente Haarlem zegt wethouder
Beleid
parkeervergunning Sikkema op verzoek van D66 toe dat zodra
Openba
en wordt de
er sprake zal zijn van het ontstaan van
re
commissie Beheer wachtlijsten mbt parkeervergunningen de
Ruimte
door het college
commissie Beheer hierover actief
geïnformeerd.
geïnformeerd wordt door het college.

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte
BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

20190 Motie 25.2 HIOR
96131 Rood asfalt een
1
principe

20190 Motie 25.1 HIOR
96128 principes zijn niet
5
principieel

soort bestuu progra pfh ontstaa oorspr reden afwijking planning
rsorga mma
cod nsdatu onkelij
an
e
m
kePla
nning

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

Toeze Commi 5.2
RB
gging ssie
Parker
en
beheer en

07-112017

20-12- Het nieuwe parkeerbeleid
10-12- Ter
2018 wordt momenteel volop
2020 kennisnam
geïmplementeerd. De
e
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.

;Verzoekt het college Het ontwerp van de
Moties Gemee 4.1
RB
profielen Leidsevaart en Zijlweg aan te
nteraad Duurza
passen zodat beleidsarm wordt uitgegaan
Haarle me
van rood asfalt op de fietspaden conform de
m
stedelij
aangenomen raadsmoties;
ke
ontwikk
eling
VErzoekt het college In de HIOR het woord Moties Gemee 4.1
RB
principeprofiel te vervangen door indicatief
nteraad Duurza
profiel en expliciet te vermelden dat bij
Haarle me
herinrichtingen altijd een belangenafweging
m
stedelij
dient plaats te vinden
ke
ontwikk
eling

21-112019

10-122020

10-122020

21-112019

10-122020

10-122020

19
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an
e
m
kePla
nning

ECDW
Econom
ie
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen
BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

20190 Warmtenet:
55633 Meerwijk
5

- ontwikkelovereenkomst distributienetwerk, Jaara Commi 4.1
RB
- financiering warmtenet
genda ssie
Duurza
beheer me
stedelij
ke
ontwikk
eling

10-072019

19-03- Aanpassen aan tijdlijn
2020 besluitvorming RES

20160 Toezegging
59571 wethouder
4
Sikkema over
coulante houding
m.b.t. invoeren
bewoners- of
bedrijfsvergunning

;;;-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

15-122016

30-11- De motie wordt pas definitief 11-12- Ter
2017 afgedaan als alle regelgeving 2020 kennisnam
met betrekking tot het
e
uitgeven van bewoners- en
bedrijfsvergunningen zijn
vastgesteld. Eind 2020
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.

Toeze Gemee 5.2
RB
gging nteraad Parker
en
Haarle en
m

20

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng
10-12- Ter
2020 bespreking

Actielijst commissie Beheer t.b.v. vergadering 13 februari 2020
afdeling zaakn onderwerp
umme
r

omschrijving

soort bestuu progra pfh ontstaa oorspr reden afwijking planning
rsorga mma
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BBOR
20170 Onderzoek
Beheer 44259 inventariseren
en
4
knelpunten in
Beleid
Haarlem bij
Openba
verwijzen scooter
re
van fietspad naar
Ruimte
rijbaan.

Bij de behandeling van de verantworoding Toeze Commi
van de eerder gedane toezegging over de
gging ssie
mogelijkheden van het verplaatsen van
en
beheer
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.

PCM
20180 Rapporteren over
Project- 79954 voortgang plan van
en
7
aanpak bomen
Contract
Schalkwijk
manage
ment

Bij de behandeling van agendapunt 14
Vrijgeven krediet en 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
RB
Openb
are
ruimte
en
mobilit
eit

21-092017

Toeze Commi 5.1
MSN 16-11gging ssie
Openb
2018
en
beheer are
ruimte
en
mobilit
eit

21

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

31-12- Ervaring bij andere gemeente 12-12- Ter
2018 leert dat een apart onderzoek 2020 kennisnam
naar dit onderwerp veel tijd
e
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.
06-052021

06-05- Ter
2021 kennisnam
e
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r
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soort bestuu progra pfh ontstaa oorspr reden afwijking planning
rsorga mma
cod nsdatu onkelij
an
e
m
kePla
nning

BBOR
20180 Tussenrapportage
Beheer 69532 of stand van zaken
en
9
voortgang
Beleid
electrificatieOpenba
proces
re
rondvaartboten en
Ruimte
verhuur van boten

Bij de behandeling van agendapunt 6
Toeze Commi
Vaststellen ambitiekaart Haarlemse
gging ssie
Wateren zegt portefeuillehouder dhr.
en
beheer
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
Overige
beheer
staken

BBOR
20190 Motie 16.2
Beheer 08746 Nassaulaan
en
6
toekomstbestendi
Beleid
g
Openba
re
Ruimte

;;Verzoekt het college om: -330 Bij de
Moties
herinrichting van de Nassaulaan geen
belemmeringen te creëren voor een
toekomstige transformatie binnen 30 jaar
(naar bijvoorbeeld een groene laan met
ander OV dan bus);-330 Rekening te
houden met de kwaliteitsimpuls die deze
straat verdient; Bij het rekenen aan ten
tekenen van de herinrichting rekening te
houden met dit toekomstperspectief,
bijvoorbeeld door de aanleg van een quickwin reconstructie bovenop het huidige asfalt
en daarbinnen vrije fietspaden te realiseren.567

4.1
MSN 31-01Duurza
2019
me
stedelij
ke
ontwikk
eling

BBOR
20200 Toezegging
Beheer 09732 wethouder Snoek
en
0
in gesprek te gaan
Beleid
met gemeente
Openba
Velsen over
re
zwerfafval
Ruimte
gemeentegrens

-567-3 *** Wethouder Snoek zegt toe in
gesprek te gaan met de gemeente Velsen
over zwerfafval van de bezoekers aan de
fastfoodketen op grondgebied Velsen nabij
Haarlem Noord.

Gemee
nteraad
Haarle
m

16-102018

Toeze Gemee 4.1
MSN 30-01gging nteraad Duurza
2020
en
Haarle me
m
stedelij
ke
ontwikk
eling

22

huidig soort
e
behandelin
planni g
ng

01-102021

01-10- Ter
2021 kennisnam
e

01-01- door taakstellingen voor de
2025 Programmabegroting 20202025, moeten uitstellen tot
2025

01-012025
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umme
r
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BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte
BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte
BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte
BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte

-567-3 *** Wethouder Snoek zegt toe te
onderzoeken of de bigbelly's ook van
Nederlands fabricaat kunnen worden
geleverd/geplaatst .

20200 Toezegging
09733 wethouder Snoek
2
over bigbelly's van
Nederlands
fabricaat

20200 Motie 13.5 Aan de
09743 Bak
4

20200 Motie 13.4 ‘Een
09736 uitgebreider
6
meldingssysteem
brengt problemen
nog beter in kaart

20200 Toezegging
09747 wethouder Snoek
4
met
Spaarnelanden te
overleggen over
kerstbomen
inzameling met
terugkoppeling
naar commissie

soort bestuu progra pfh ontstaa oorspr reden afwijking planning
rsorga mma
cod nsdatu onkelij
an
e
m
kePla
nning

Toeze Gemee 4.1
gging nteraad Duurza
en
Haarle me
m
stedelij
ke
ontwikk
eling
De motie ingediend door de fracties Jouw Moties Gemee 4.1
Hlm en Trots Hlm wordt aangenomen. De
nteraad Duurza
fractie(s) GLH SP Jouw Hlm CU AP Trots
Haarle me
Hlm en PvdA stemmen voor de motie.
m
stedelij
ke
ontwikk
eling
Verzoekt het college om uiterlijk bij de
Moties Gemee 4.1
Kadernota met een voorstel te komen om
nteraad Duurza
nog in 2020 het meldingssysteem te
Haarle me
verbeteren waarbij sterk gelet wordt op het
m
stedelij
voorbeeld vanuit Utrecht
ke
ontwikk
eling
-3 Wethouder Snoek geeft aan in overleg te Toeze Gemee 4.1
gaan met Spaarnelanden over de eventuele gging nteraad Duurza
vervroeging van de kerstbomeninzameling en
Haarle me
2020 (rekening houdend met
m
stedelij
schoolvakantie) en verslag te doen aan de
ke
commissie van dit gesprek.
ontwikk
eling
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umme
r

omschrijving

BBOR
Beheer
en
Beleid
Openba
re
Ruimte
VTH
Vergunn
ingen
Toezicht
en
Handha
ving

-3 *** Wethouder Snoek zegt toe in gesprek Toeze Gemee 4.1
MSN 31-01te gaan met gemeente Utrecht over het
gging nteraad Duurza
2020
daar in gebruikzijnde meldingssysteem ikv en
Haarle me
Beleidsplan Schoon
m
stedelij
ke
ontwikk
eling
;verzoekt het college, bij aanvragen en
Moties Gemee 5.1
MSN 08-11vergunningen voor het kappen van bomen
nteraad Openb
2018
altijd het unieke nummer van de betreffende
Haarle are
nummer te publiceren
m
ruimte
en
mobilit
eit

20200 Toezegging
09739 wethouder Snoek
4
in gesprek te gaan
met gemeente
Utrecht over het
meldingssysteem
aldaar
20180 Motie 3.21
78886 Bomennummers
6
bij kapaanvragen

BBOR
20200 Motie 20.2
Beheer 03719 Lobbyen voor A9
en
0
Lightrail
Beleid
Openba
re
Ruimte

soort bestuu progra pfh ontstaa oorspr reden afwijking planning
rsorga mma
cod nsdatu onkelij
an
e
m
kePla
nning

;Verzoekt het college:-426· Zich in te zetten Moties Gemee 5.1
RB
dat het benodigde vervolgonderzoek naar de
nteraad Openb
lightrailverbinding langs de A9 zo spoedig
Haarle are
mogelijk in 2020 wordt afgerond; · Op basis
m
ruimte
hiervan een lobby document te maken wat
en
kernachtig weergeeft wat het belang en de
mobilit
toegevoegde waarde is van deze verbinding
eit
o.a. door in te gaan op de bijdrage aan
verduurzaming van de modal split,
filereductie op de A9, leefbaarheid binnen
Haarlem en reistijdwinst tussen Haarlem
en Schiphol/Amstelveen/Amsterdam Zuid; ·
Te werken aan een brede coalitie die
realisatie van een lightrailverbinding langs
de A9 gaat bepleiten naar het voorbeeld van
recente succesvolle lobby trajecten in
andere regio's;
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PCM
20190 Toezegging
Project- 72614 nagaan of mogelijk
en
5
is plaatsing
Contract
laadpalen in de
manage
uitvoering mee te
ment
nemen mits beleid
zich daar niet
tegen verzet.

Bij de behandeling van agendapunt 13
Toeze Commi 5.2
MSN 05-09Vrijgave voor inspraak voorlopig ontwerp
gging ssie
Parker
2019
parkeervoorziening Kerklaan te Spaarndam en
beheer en
zegt wethouder Snoek het volgende toe. Hij
zal nagaan of het mogelijk is de plaatsing
van laadpalen mee te nemen in de
uitvoering van het werk mits het beleid met
betrekking tot het plaatsen van laadpalen
zich hiertegen niet verzet. Hij zal de
commissie hier tzt over informeren

OMB
20200 Motie 21.1
Draagt het college op: Zich er voor in te
Moties Gemee 5.1
RB
Omgevi 03690 Binnenduinrand:
zetten dat bij het opstellen van de
nteraad Openb
ngsbele 3
Fiets hem er niet in uitvoeringsstrategie de Amsterdamse
Haarle are
id
Waterleidingduinen een wandelgebied blijft
m
ruimte
waarin geen plaats is voor fietspaden
en
mobilit
eit

19-122019

BBOR
20190 Toezegging
Beheer 89326 nulmeting parkeeren
8
en verkeersdruk bij
Beleid
P-regulering De
Openba
Entree
re
Ruimte

31-102019

Trots Haarlem verzoekt om de nulmeting
Toeze Commi
van de parkeer- en verkeersdruk Schalkwijk gging ssie
Europaweg (cie. Ontw. 31 okt. 2019).
en
beheer
Wethouder Roduner zegt toe door te geven
aan wethouder Berkhout om deze
nulmetingen mee te nemen bij de
toekomstige P-regulering van De Entree.

5.1
RB
Openb
are
ruimte
en
mobilit
eit
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BBOR
20200 Motie 27.07
Beheer 03721 Autovrije zondag
en
6
Beleid
Openba
re
Ruimte

Roept het College op: - deel te nemen aan Moties Gemee 5.1
RB
de Europese mobiliteitsweek door een
nteraad Openb
vrijwillige autovrije zondag in een deel van
Haarle are
de gemeente te organiseren; - in overleg te
m
ruimte
gaan met wijkraden en maatschappelijke
en
organisaties over de invulling hiervan; - voor
mobilit
de kadernota een voorstel inclusief
eit
financiële onderbouwing voor te leggen aan
de commissie beheer; En gaat over tot de
orde van de dag.

19-122019

BBOR
20191 Toezegging delen
Beheer 01497 onderzoek beeld
en
7
van Haarlem +
Beleid
opgave voor
Openba
Haarlem ihkv
re
mobiliteit met
Ruimte
commissie

Bij de behandeling van agendapunt 7
Toeze Commi
Ontwikkelagenda Mobiliteitsbeleid zegt
gging ssie
wethouder Berkhout op verzoek van het CDA en
beheer
het volgende toe. 'Studio Bereikbaar' gaf een
presentatie tijdens de technische sessie
over Mobiliteit. Zij onderzoeken de komende
periode het beeld van Haarlem en de
opgave voor Haarlem ihkv mobiliteit. Als het
onderzoek gereed is, zal de wethouder de
resultaten met de commissie delen (dus
beeld en opgave gezamenlijk).

12-122019

5.1
RB
Openb
are
ruimte
en
mobilit
eit
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PCM
20200 Motie 27.08 Houd
Project- 03724 Schalkwijk de
en
9
groenste wijk van
Contract
Haarlem
manage
ment

;Verzoekt het college: -360Ø De 100 met
Moties Gemee 4.1
MSN 19-12rode stip gemarkeerde populieren zo snel
nteraad Duurza
2019
mogelijk conform de landelijke richtlijnen te
Haarle me
laten beoordelen door een onafhankelijke
m
stedelij
deskundige en de echt gevaarlijke bomen
ke
zsm te kappen (ook mogelijk via aanvraag
ontwikk
noodkap). Ø Om vertraging in het Plan van
eling
Aanpak te voorkomen alvast te starten met
het planten van bomen in het kader van het
verbeteren van de bomenstructuur en op
plaatsen waar bomen gekapt moeten
worden (of in de buurt van daarvan) te
herplanten. Vanzelfsprekend rekening
houdend met het kap- en plantseizoen.360Ø Voor de resterende populieren in
samenspraak met de stakeholders een
plan van aanpak op te stellen mbt de
uitvoering (snoeien, indien nodig op termijn
kappen maar eerst herplant). Ø De
bewoners, wijkraden en ander stakeholders
zoals afgesproken te betrekken bij de
uitvoering, waarbij het via uitgebreide
burgerparticipatie tot stand gekomen en
door deze raad vastgestelde Plan van
Aanpak leidend is.

BBOR
20190 Motie 18.1 Geen
Verzoekt het college In artikel 7 onderdeel Moties Gemee 5.3
RB
Beheer 96093 boete voor
b van het Uitvoeringsbesluit "voor 20:00 uur"
nteraad Overige
en
0
afvalcontainer voor te wijzigen in "voor 23:00 uur"
Haarle beheer
Beleid
23 uur
m
staken
Openba
re
Ruimte
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PCM
20190 Toezegging
Project- 83384 meenemen bij
en
7
evaluatie autoluwe
Contract
binnenstad niet
manage
alleen
ment
toegankelijkheid
maar ook
snorfietsen.

Bij de behandeling van agendapunt 13
Toeze Commi
Afdoening toezegging voor- en nadelen
gging ssie
uitzoeken van nemen van verkeersbesluit
en
beheer
om scooters te weren uit de autoluwe
binnenstad zegt wethouder Berkhout het
volgende toe. In de evaluatie van de
autoluwe binnenstad die zich eerst zou
concentreren op de toegankelijkheid of
bereikbaarheid voor mensen met een
fysieke beperking van die binnenstad, zal nu
ook worden meegenomen de problematiek
van scooters of snorfietsen. Dit mede
gebaseerd op Haarlemse cijfers en niet
alleen landelijke cijfers.

5.1
RB
Openb
are
ruimte
en
mobilit
eit

ECDW 20200 Toezegging
Econom 05810 commissie
ie
2
informeren
Cultuur
evenementen en
Duurzaa
voorkomen
mheid
zwerfafval
en
Wonen

Tijdens de behandeling van agendapunt 8 Toeze Commi
Vaststellen Beleidsplan Schoon zegt
gging ssie
wethouder Snoek het volgende toe. Hij zal
en
beheer
de commissie nader schriftelijk informeren
over welke evenementen goed op weg zijn
bij het gebruik van hardcups of het invoeren
van statiegeld op bekers en flessen bij
evenementen, en welke rol de gemeente
nog kan spelen.

5.1
MSN 16-01Openb
2020
are
ruimte
en
mobilit
eit
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