Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
PG
20190 Transitievisie
subsidies en sociale energietransitie Jaaragen Commissi 4.1
RB 27-05- 14-11- .
Progra 43975 warmte (tvw):
da
e beheer Duurzame
2019 2019
mma
6
Duurzame warmte
stedelijke
en
Haarlem:
ontwikkelin
Gebied
betaalbaarheid
g
smana
gement

huidig
e
planni
ng
13-022020

soort
behandeling

Ter
bespreking

20180 Engelandlaan
PCM
Project- 85270 maatregelen 30
en
0
km definitief
Contra
ctmana
gement

Rapportage maatregelen en kosten

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 20-12- 17-01- 19-09-2019, Rob Luijsterburg:
12-12- Ter
2018 2019
informatienota, vastgesteld in het
2019 advisering
College, moet worden omgebouwd naar
Raadsbesluit. Als gevolg hiervan kan
oorspronkelijke planning (Comm.Beheer
3 oktober) niet meer gehaald worden.
Daarom doorschuiven naar cie van 1212.

BBOR 20150 Doorstroming RBeheer 55317 net lijnen
en
3
Beleid
Openb
are
Ruimte

In kader van de regionale
bereikbaarheidsvisie. En als
onderdeel van de OV
investeringsagenda. Bedoeld ter
bepaling van de eigen bijdrage.

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB

20190 Informatienota
PCM
Project- 96429 Verlengen
en
9
onderhoudscontra
Contra
cten dagelijks
ctmana
beheer
gement

Eind 2020 loopt de (eerste)
verlengingsperiode voor de
onderhoudscontracten dagelijks
beheer af. Er kan dan nog éénmalig
worden verlengd voor een periode
van twee jaar.

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 19-12- 16-012019 2020

1

17-12- 24-11- Doorstroming R-netlijnen hangt af van
05-01- Ter
2015 2016
project Houtplein. Deze is naar achteren 2020 kennisname
geschoven. Nu de concessienota is
besproken wordt het opgepakt.

16-01- Ter
2020 kennisname

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

BBOR 20200 Informatienota
Beheer 03562 groen beleid
en
2
Beleid
Openb
are
Ruimte

Informatie over aanpak en
voortgang van het integraal
groenbeleid.

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.1
MSN 09-01- 13-02da
e beheer Openbare
2020 2020
ruimte en
mobiliteit

20190 Houtplein
PCM
Project- 78607 uitbreiding
en
1
voorbereidingskre
Contra
diet
ctmana
gement

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

BBOR 20190 Initiatiefvoorstel
Beheer 99792 GLH Elektrisch
en
5
laden
Beleid
Openb
are
Ruimte

Initiatief Gemeente 4.1
RB
voorstelle raad
Duurzame
n
Haarlem stedelijke
ontwikkelin
g

20190 Startnotitie
PCM
Project- 96551 herinrichting
en
7
Rollandslaan'
Contra
ctmana
gement

Rollandslaan en Vlaamseweg,
herinrichting 30 km per uur resp.
groot onderhoud

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

2

huidig
e
planni
ng
13-022020

soort
behandeling

Ter
kennisname

MSN 26-09- 14-11- Eerst keuze opinienota nodig over VO+, 13-02- Ter
2019 2019
dan weten we of het nodig is.
2020 advisering

09-12- 13-022019 2020

MSN 19-12- 13-022019 2020

13-02- Ter
2020 advisering

13-02- Ter
2020 kennisname

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

OMB
20190 Instellen
Omgevi 54821 Milieuzone verkeer
Haarlem
ngsbel 4
eid

In vervolg op het collegebesluit tot
vaststellen haalbaarheidsrapport en
keuze voorkeursscenario, en na
opstelling van een stappenplan
daarvoor, doet het college een
raadsvoorstel voor de invoering van
een MiIlieuzone en emissievrije zone
in Haarlem.

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 4.1
RB 08-07- 16-01da
e beheer Duurzame
2019 2020
stedelijke
ontwikkelin
g

reden afwijking planning

Vanwege verschuiving vaststelling
haalbaarheidsrapport en
voorkeursscenario college verschuift ook
de nota voor de instelling van de
milieuzone.

huidig
e
planni
ng
11-062020

soort
behandeling

Ter
bespreking

20200 Startnotitie
PCM
Project- 03443 Bushalte
en
7
Rustenburgerlaan
Contra
ctmana
gement

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 09-01- 16-01- Fout ingevoerd bij het aanmaken, dit
2020 2020
moet zijn 13 februari 2020.

13-02- Ter
2020 kennisname

BBOR 20191 Verkeersveiligheid plan van aanpak
Beheer 03816 splan
en
0
Beleid
Openb
are
Ruimte

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB

13-02- Ter
2020 kennisname

20190 Vaststelling
PCM
Project- 96558 gemaakte kosten
en
1
in 2019 voor
onderzoek naar
Contra
niet-gesprongen
ctmana
gement
explosieven en
aanvraag subsidie

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 19-12- 13-022019 2020

3

19-12- 13-022019 2020

13-02- Ter
2020 advisering

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er
BBOR 20191 Openbare en
Beheer 01176 Opengestelde
en
8
toiletten
Beleid
Openb
are
Ruimte

omschrijving

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.1
MSN 19-12- 13-02da
e beheer Openbare
2019 2020
ruimte en
mobiliteit

OMB
20190 Vaststellen
De eerste stap richting invoering van Jaaragen Commissi
e beheer
Omgevi 54820 haalbaarheidsrapp een Milieuzone is onderzoek naar de da
ngsbel 9
ort en keuze
effecten van verschillende varianten
eid
voorkeursscenario (welke motorvoertuigen, welk gebied,
Milieuzone verkeer welke ingangsdata; effecten
luchtkwaliteit, kosten voor bedrijven,
inwoners en gemeente). Deze
worden gerapporteerd in een
haalbaarheids-onderzoek, waarin
ook het resultaat van participatie
wordt uitgewerkt. Het college stelt dit
haalbaarheids-onderzoek vast en
kiest zijn voorkeursvariant waarvoor
een nader stappenplan ('roadmap')
voor invoering wordt uitgewerkt.

20190 Zuiderpolder groot
PCM
Project- 49644 onderhoud,
3
beschikbaar
en
Contra
stellen
ctmana
voorbereidingskre
diet
gement

4.1
RB
Duurzame
stedelijke
ontwikkelin
g

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

4

reden afwijking planning

Door gesprekken en afspraken met de
Koninklijke Horeca Nederland en
Centrum Management Haarlem is de
planning verschoven.

huidig
e
planni
ng
12-032020

soort
behandeling

Ter
kennisname

08-07- 14-11- De afstemming tussen de verschillende 12-03- Ter
2019 2019
projecten mbt toegang Binnenstad in de 2020 bespreking
routekaart vraagt meer tijd.

MSN 20-12- 03-10- De opdracht leek uitgesteld door de
2018 2019
bezuining. Alleen de uitvoering is
uitgesteld, het project gaat gewoon
beginnen.

12-03- Ter
2020 bespreking

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

PCM
20200 Informatienota
Project- 07549 groot onderhoud
en
5
Vlaamseweg
Contra
ctmana
gement
BBOR 20150 Lijst particuliere
Beheer 55301 monumentale
en
8
bomen
Beleid
Openb
are
Ruimte

ECDW 20190 Transitievisie
Econo 54780 warmte (tvw):
1
Definitieve
mie
Cultuur
transitievisie
Duurza
warmte
amheid
en
Wonen

aanvulling beleid

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.1
MSN 23-01- 12-03da
e beheer Openbare
2020 2020
ruimte en
mobiliteit

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

soort
behandeling

Ter
kennisname

MSN 17-12- 07-07- Op verzoek van de commissie beheer
12-03- Ter
2015 2016
wordt de Lijst van Beschermwaardige
2020 kennisname
Houtopstanden betrokken bij de
startnotitie voor een integraal
beleidsplan groen. Er wordt eerst een
informatienota opgesteld in
samenspraak met de belangengroepen
van groen. In deze informatienota
worden de keuzes t.a.v. het groenbeleid
voorgelegd. Hieruit volgt na akkoord van
de commissie de startnotitie voor het
integraal beleidsplan groen.

Jaaragen Commissi 4.1
RB
da
e beheer Duurzame
stedelijke
ontwikkelin
g

5

huidig
e
planni
ng
12-032020

09-07- 19-03- Aangepast op geupdate tijdlijn
2019 2020
bestuurlijke besluitvorming
energietransitie

09-04- Ter
2020 advisering

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er
ECDW 20190 Warmtenet:
Econo 55632 Geothermie
mie
8
Proefboring
Cultuur
Duurza
amheid
en
Wonen

BBOR 20200 Vaststellen van de
Beheer 09017 aanpassing
en
4
Parkeerverordenin
Beleid
g 2018 Gemeente
Openb
Haarlem
are
Ruimte

omschrijving

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
- financiering, Jaaragen Commissi 4.1
RB 10-07- 23-01- aangepast aan tijdslijn besluitvorming
samenwerkingsovereenkomst
da
e beheer Duurzame
2019 2020
RES
onderzoek en ontwikkeling, - locatie
stedelijke
proefboring (en geothermid centrale)
ontwikkelin
g

huidig
e
planni
ng
16-042020

Het gaat om de wijziging van
Jaaragen Commissi 5.2
Parkeerverordening 2018 Gemeente da
e beheer Parkeren
Haarlem naar Parkeerverordening
2020 Gemeente Haarlem

12-03- Ter
2020 advisering

RB

29-01- 12-032020 2020

soort
behandeling

Ter
advisering

Al het beleid rond groen wordt
BBOR 20190 Startnotitie voor
integraal opgepakt, waaronder
Beheer 96556 een Integraal
en
6
Beleidsplan Groen bomen en ecologie en maaibeleid.
Beleid
Openb
are
Ruimte

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

12-03- Ter
MSN 19-12- 13-02- Er wordt eerst een informatienota
2020 bespreking
2019 2020
opgesteld in samenspraak met de
belangengroepen van groen. Dit stuk
wordt verwacht in februari. In deze
informatienota worden de keuzes t.a.v.
het groenbeleid voorgelegd. Hieruit volgt
na akkoord van de commissie de
startnotitie voor het integraal beleidsplan
groen.

BBOR 20200 Verordening
Beheer 09606 Haarlemse
en
9
Wateren
Beleid
Openb
are
Ruimte

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

JW

Aanpassing van de verordening
naar aanleiding van de Ambitiekaart
Haarlemse Wateren

6

31-01- 12-032020 2020

12-03- Ter
2020 bespreking

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

BBOR 20150 Lijst gemeentelijke actualisatie beleid
Beheer 55304 monumentale
en
9
bomen
Beleid
Openb
are
Ruimte

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.1
MSN 17-12- 07-07da
e beheer Openbare
2015 2016
ruimte en
mobiliteit

reden afwijking planning

Op verzoek van de commissie beheer
wordt de Lijst van Beschermwaardige
Houtopstanden betrokken bij de
startnotitie voor een integraal
beleidsplan groen. Er wordt eerst een
informatienota opgesteld in
samenspraak met de belangengroepen
van groen. In deze informatienota
worden de keuzes t.a.v. het groenbeleid
voorgelegd. Hieruit volgt na akkoord van
de commissie de startnotitie voor het
integraal beleidsplan groen.

huidig
e
planni
ng
12-032020

soort
behandeling

Ter
kennisname

20190 Gedempte Oude
PCM
Project- 49651 Gracht
en
3
trillingshinder,
Contra
onderzoek
ctmana
permanente
gement
maatregelen

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 20-12- 14-11- Het is nog onzeker of deze BAZ nodig
2018 2019
is. N.t.b. in staf met wethouder Snoek.
Planning daarom eveneens onzeker.

12-03- Ter
2020 kennisname

20170 Raadsbesluit
Raadsbesluit uitvoeringskrediet
PCM
Project- 57864 uitvoeringskrediet fietsverbinding Louis Pasteurstraat en
0
fietsverbinding
Boerhaavelaan
Contra
Louis
ctmana
Pasteurstraat gement
Boerhaavelaan

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 01-12- 22-02- Er wordt gewerkt aan een startnotitie,
2017 2018
gevolgd door een stedenbouwkundig
plan en een anterieure overeenkomst.
Pas daarna kan een planning gemaakt
worden voor de uitvoering en het
uitvoeringskrediet vrijgevraagd worden.

02-04- Ter
2020 bespreking

7

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.2
RB 20-12- 29-08- Voor de ontwikkelzones wordt eerst het
da
e beheer Parkeren
2018 2019
mobiliteitsbeleid uitgewerkt. Dit geeft het
kader voor de nota bouwen en parkeren.
Het mobiliteitsbeleid werd aanvankelijk
eind 2019 verwacht, maar is uitgesteld
tot eind 2020 (H. Jennissen 28 januari
2020).

BBOR 20180 Kaders voor
Beheer 83728 parkeren bij
en
9
bouwprojecten
Beleid
Openb
are
Ruimte

Actualisatie (uitwerking van
Parkeervisie)

BBOR 20190 Informatienota
Beheer 96406 Voortgang
en
7
Moderniseren
Beleid
Parkeren
Openb
are
Ruimte

Informatienota geeft inzicht in de
Jaaragen Commissi 5.2
voortgang van het programma
da
e beheer Parkeren
Moderniseren Parkeren. Ook wordt
de toezeggin cijfers over gebruik van
de bezoekersregeling te presenteren
meegenomen in deze informatienota.

RB

BE
20190 Onderzoek
Om de brugbediening veiliger te
Bedrijv 96578 afstandsbediening maken wordt een onderzoek
en
4
Haarlemse
uitgevoerd naar de mogelijkheden
bruggen
van centrale afstandsbediening.

Jaaragen Commissi 5.3 Overige JW
da
e beheer beheerstak
en

BBOR 20190 Beleidskader
Beheer 96567 Natuurinclusief
en
0
Bouwen
Beleid
(startnotitie)
Openb
are
Ruimte

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

hoe ga je om met bouwen in de
toekomst voor biodiversiteit en
ecologie, obv systeem Den Haag
voorstel voor Haarlem

8

huidig
e
planni
ng
02-042020

soort
behandeling

Ter
bespreking

19-12- 16-01- Maart 2020 kan voortgang moderniseren 09-04- Ter
parkeren worden geschets
2020 kennisname
2019 2020

19-12- 09-042019 2020

MSN 19-12- 12-03- Dit was geagendeerd in een combistaf
2019 2020
van 17-12-2019. Deze is komen te
vervallen. Hierdoor is de planning
doorgeschoven.

09-04- Ter
2020 bespreking

09-04- Ter
2020 kennisname

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

bestuurs programm pfh ontsta oorspr
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
BBOR 20190 Toezegging
Bij de behandeling van de rondvraag Toezeggi Commissi 5.1
MSN 16-05- 12-12zegt wethouder Snoek naar
Beheer 41805 uitwerking
ngen
e beheer Openbare
2019 2019
aanleding van vragen van de SP het
en
1
ruimte en
maaibeleid voor
volgende toe. Eind 2019 komt hij met
Beleid
mobiliteit
eind 2019 naar
Openb
commissie Beheer de verdere uitwerking van het
maaibeleid waarbij o.a. rekening
are
wordt gehouden met ecologisch
Ruimte
beheer en de gewenste
beeldkwaliteit van/in de openbare
ruimte.

20200 Informatienota
PCM
Project- 07559 bomenstructuur
en
3
Vlaamseweg
Contra
ctmana
gement

omschrijving

Bomenstructuur herstellen en
aanvullen

soort

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

9

MSN 23-01- 09-042020 2020

reden afwijking planning

Naar aanleiding van de evalutatie van
het ecologisch beleidsplan is met
Spaarnelanden en de gemeentelijke
beheerders gesproken. Geconstateerd
is dat de kaders van het maaibeheer
voldoende ruimte bieden aan het
uitvoeren van ecologisch beheer.
Samen met Spaarnelanden is
afgesproken dat we een proef gaan
uitvoeren om gazons in parken en
speelplekken niet te maaien vanaf
januari tot half mei (ipv apr-mei). Op
deze manier wordt de biodiversiteit
versterkt en blijft het gazon toegankelijk
(in de wintermaanden groeit het minder
snel). Na half mei 2020 gaan we deze
proef evalueren en zo nodig openemen
in de beheerafspraken rond maaibeheer.
Bij deze evalautie zal ook breder bezien
worden of meer aanpassingen in het
maaibeheer nodig zijn. Hier zal de
stadsecoloog ook een rol in vervullen.
De commissie zal rond de zomer 2020
hier verder over geïnformeerd worden.

huidig soort
e
behandeling
planni
ng
09-042020

09-04- Ter
2020 kennisname

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

PCM
20180 Amerikaweg
Project- 85269 kruispunten
en
0
Contra
ctmana
gement

Vrijgave voorlopig ontwerp

BBOR 20190 Toegang en
Beheer 96556 parkeren
en
1
gehandicapten
Beleid
Openb
are
Ruimte

Uitgiftecriteria toegangspassen;
beleid t.a.v parkeren gehandicapten
in autoluwe binnenstad en
Gehandicaptenparkeerplaatsen op
kenteken

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.1
MSN 20-12- 05-09da
e beheer Openbare
2018 2019
ruimte en
mobiliteit

reden afwijking planning

Vertraging in het proces vanwege
ingediende moties en de daarvoor
noodzakelijke variantenstudies.

huidig
e
planni
ng
09-042020

soort
behandeling

Ter
advisering

Jaaragen Commissi 5.2
da
e beheer Parkeren

RB

19-12- 13-02- Het project autoluwe binnenstad is nog
2019 2020
niet volledig afgerond. Na afronding en
na consultatie van belanghebbenden
kan een definitief besluit geformuleerd
worden over de tijdelijke maatregel
waarbij houders van een
gehandicaptenparkeerplaats toegang
hebben tot de autoluwe binnenstad

BBOR 20190 Collegebesluit
Bij de ontwikkeling van de Entree
Jaaragen Commissi 5.2
Beheer 96351 parkeerregulering West en Oost is met de
da
e beheer Parkeren
en
4
Entree
ontwikkelaars afgesproken dat het
Beleid
college zich inspant voor het
Openb
invoeren van parkeerregulering. De
are
informatienota informeert de
Ruimte
commissie beheer op welke manier
(en binnen welke kaders) het college
overgaat tot invoering van
parkeerregulering in de Entree.

RB

19-12- 16-01- Voor invoering van een
09-04- Ter
2019 2020
parkeerregulerign in de Entree Oost
2020 kennisname
dienen nog niet betsaande
parkeerproducten uitgewerkt te worden.
Deze producten worden ontwikkeld in
samenspraak met belanghebbenden
voordat er overgegaan wordt tot
invoering van een parkeerregime.

10

09-04- Ter
2020 kennisname

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.1
MSN 13-07- 30-11da
e beheer Openbare
2017 2017
ruimte en
mobiliteit

PCM
20170 Groenmarkt
Project- 32528
en
0
Contra
ctmana
gement

Vrijgave VO voor inspraak
(herinrichting n.a.v. Autoluwe
binnenstad)

20180 Herinrichting
PCM
Project- 01819 Houtplein
en
2
Contra
ctmana
gement

Aanvraag beschikbaar stellen krediet Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 10-01- 01-03- 20200116 Aanvragen bijdrage PNH,
2018 2018
omleidingsroute afstemmen met
Connexxion en VO+ uitwerken naar
Definitief Ontwerp

14-05- Ter
2020 advisering

20170 Houtplein
PCM
Project- 32535
en
1
Contra
ctmana
gement

Vaststellen definitief ontwerp

MSN 13-07- 15-02- 20200116 VO+ kan nu worden
2017 2018
uitgewerkt naar DO en 28/4 ter
vaststelling worden voorgelegd aan
college

14-05- Ter
2020 bespreking

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

11

reden afwijking planning

20200114 Behandeling Actieplan Fiets
wordt verwacht in 2e kwartaal 2020
20190816 Behandeling Actieplan Fiets
wordt verwacht begin 2020. 20190704
Besluitvorming over ondergrondse
fietsstalling moet samenlopen met
vaststellen fietsparkeerbeleid
binnenstad. Nog geen keuze gemaakt
voor maaiveldoplossing fietsparkeren of
fietsparkeerkelder. Nadere
onderbouwing nut en noodzaak
fietsparkeerkelder moet worden
opgesteld en aangeboden aan cie
beheer.

huidig
e
planni
ng
14-052020

soort
behandeling

Ter
bespreking

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

BBOR 20180 Informatienota
Op verzoek van de bewoners wordt
Beheer 85228 verkeersonderzoe er gekeken naar de mogelijkheden
en
8
k Vijfhoek
om de Vijfhoek autoluw te maken
Beleid
Openb
are
Ruimte

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.1
RB 20-12- 05-09da
e beheer Openbare
2018 2019
ruimte en
mobiliteit

reden afwijking planning

Het onderzoek heeft een langere
doorlooptijd aangezien er één
belanghebbenden bijeenkomst is
uitgesteld, en één belanghebbenden
middag is toegevoegd. Het eindrapport
met advies wordt nu begin april door
Mobycon overhandigd. NE 05/02/2020

BBOR 20190 GR bereikbaarheid
Beheer 97615 ZK; vaststellen
begroting 2021
en
3
Beleid
Openb
are
Ruimte

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB

20190 Vaststellen
PCM
Vaststellen masterplan en vrijgave
Project- 08367 Masterplan
van voorbereidingskrediet.
en
0
IVORIM en
Contra
vrijgeven
ctmana
uitvoeringskrediet"
gement
.

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 20-12- 05-09- Het masterplan voor uitwerking
2018 2019
voorkeurscenario wordt aan de raad
voorgelegd. Vanwege langere
voorberedingstijd bij uitwerken
hoofdkeuzes (opinienota in commissie
van 14-11-2019), komt ook masterplan
later.

PG
20190 Regionale Energie
Progra 54777 Strategie (RES):
4
definitieve
mma
DeelRes IJ-ZK en
en
Gebied
definitieve RES
smana
NHZ
gement

Jaaragen Commissi 4.1
RB
da
e beheer Duurzame
stedelijke
ontwikkelin
g

12

19-12- 11-062019 2020

09-07- 21-052019 2021

huidig
e
planni
ng
11-062020

soort
behandeling

Ter
bespreking

11-06- Ter
2020 advisering

11-06- Ter
2020 advisering

20-05- Ter
2021 advisering

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

BBOR 20180 Nota P+R
Beheer 83733
en
4
Beleid
Openb
are
Ruimte

Moderniseren Parkeren en de
Structuurvisie Openbare Ruimte
wordt gewerkt aan P+R voor
Haarlem. De raad stelt
uitgangspunten vast voordat P+R
verder ontwikkeld kan worden.

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.2
RB 20-12- 03-10- P+R beleid dient in samenhang
da
e beheer Parkeren
2018 2019
opgepakt te worden met
mobiliteitsbeleid, ontwikkelzones,
regionale mobiliteitsbeleid en P+R
beleid/onderzoek van de MRA

huidig
e
planni
ng
11-062020

soort
behandeling

Ter
bespreking

20180 Wilhelminastraat / Diverse beleidskaders en wensen
PCM
Project- 85261 Raaksbruggen
uitzoeken tbv uitvoering, Nota van
en
5
onderzoek
uitgangspunten reconstructie
Contra
herinrichting
ctmana
gement

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 20-12- 05-09- Vanwege de uitbreiding van het
11-06- Ter
2018 2019
onderzoek met de 1e Emmastraat en de 2020 kennisname
Schouwtjeslaan is de planning
aangepast. Daarnaast is het project in
afwachting van de herziening
verkeersmodel Haarlem in 2020.

BBOR 20190 GR bereikbaarheid
Beheer 97613 ZK; vaststellen
jaarrekening 2019
4
en
Beleid
Openb
are
Ruimte

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 19-12- 11-062019 2020

BBOR 20191 Actualiseren
Beheer 01214 speelbeleid (was
en
6
maand 7)
Beleid
Openb
are
Ruimte

Actualisatie van het speelbeleid

13

19-12- 11-062019 2020

11-06- Ter
2020 advisering

11-06- Ter
2020 kennisname

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

PCM
20200 Voorlopig ontwerp Herinrichting plein
Project- 07564 Voortingplantsoen
en
1
vrijgeven voor
Contra
inspraak
ctmana
gement

20180 Schoterbos
PCM
Project- 09778
en
9
Contra
ctmana
gement

2e fase krediet aanvraag

BBOR 20180 Verkeersveiligheid Actualiseren van bestaand beleid
Beheer 09774 splan
en
6
Beleid
Openb
are
Ruimte

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.1
MSN 23-01- 11-06da
e beheer Openbare
2020 2020
ruimte en
mobiliteit

huidig
e
planni
ng
11-062020

soort
behandeling

Ter
kennisname

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 09-02- 04-10- Het voorbereidingskrediet voor de
11-06- Ter
2018 2018
vervolgfasen (BAZ 2018130324) is
2020 advisering
vrijgegeven in de raadvergadering van
14 juni 2018. Voorbereiding is
opgestart. Moet ontwerp-, participatie en
inspraaktraject worden doorlopen,
waarna een DO kan worden gemaakt en
uitvoeringskrediet aangevraagd

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

RB

14

09-02- 04-10- In 2019 en 2020 wordt samen met de
30-06- Ter
2018 2018
provincie gewerkt aan een Strategisch
2020 bespreking
Plan Verkeersveiligheid 2030 voor de
regio. Het SPV is een nieuwe, integrale
opzet die vanuit het Rijk is geïnitieerd
om het aantal verkeersslachtoffers
landelijk te verminderen. Het is efficiënt
om de totstandkoming van het
gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid
hiermee samen op te laten lopen, zodat
optimaal gebruik kan worden gemaakt
van de onderzoeken en analyses die
komend jaar in regionaal verband
worden gedaan. Aangezien het
regionale proces langer duurt dan
oorspronkelijk gedacht, is ook de datum
van het gemeentelijk
verkeersveiligheidsbeleid naar achteren
verschoven.

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

BBOR 20191 Verkeersveiligheid Jaarlijks terugkerende rapportage
Beheer 04061 sanalyse 2019
en
3
Beleid
Openb
are
Ruimte

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.1
RB 19-12- 03-09- Planning is in december 2019 per abuis
da
e beheer Openbare
2019 2019
op 3-9-2019 gezet ipv 3-9-2020
ruimte en
mobiliteit

huidig
e
planni
ng
03-092020

soort
behandeling

14-05- Ter
2020 kennisname

Ter
kennisname

ECDW 20180 Programma
Econo 85239 Duurzaamheid
mie
1
Cultuur
Duurza
amheid
en
Wonen

Duurzaamheidsmonitor 2019

Jaaragen Commissi 4.1
RB
da
e beheer Duurzame
stedelijke
ontwikkelin
g

20180 Amerikaweg
PCM
Project- 01651 Kruispunten
en
6
Contra
ctmana
gement

Aanvraag beschikbaar stellen
krediet

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 10-01- 01-02- vertraging in het ontwerpproces
2018 2018

03-09- Ter
2020 advisering

PCM
20200 Vaststellen
Project- 07564 definitief ontwerp
en
4
Voortingplantsoen
Contra
ctmana
gement

Herinrichting plein

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 23-01- 03-092020 2020

03-09- Ter
2020 kennisname

15

20-12- 03-10- 2018 2019

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er
ECDW 20180 Oprichting
Econo 85557 netwerkbedrijf
mie
6
Cultuur
Duurza
amheid
en
Wonen

OMB
20180 Schone Lucht
Omgevi 89693 Akkoord
ngsbel 7
eid

omschrijving

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Het bedirjf dat het distributienetwerk Jaaragen Commissi 4.1
RB 20-12- 12-12gaat ontwikkelen en exploiteren
da
e beheer Duurzame
2018 2019
stedelijke
ontwikkelin
g

De deelnemende overheden in heel Jaaragen Commissi
Nederland zullen een akkoord sluiten da
e beheer
waarin zij zich verbinden aan het
uitvoeren van een pakket van
verbetermaatregelen voor de
luchtkwaliteit. In 2018 en eerste helft
2019 worden mogelijke maatregelen
gezmenlijk geïnventariseerd en door
het Rijk doorgerekend op verwachte
kosten en effect op de gezondheid.
Zodat elke deelnemer wel overwogen
zijn eigen pakket kan samenstellen.
Planning vanuit het ministerie van I
en M is dat een concept akkoord
voor het zomerreces beschikbaar is
en besproken kan worden met de
raad.

4.1
RB
Duurzame
stedelijke
ontwikkelin
g

16

reden afwijking planning

In lijn gebracht met
besluitvormingsagenda tijdlijn TVW en
RES

20-12- 13-06- Er zijn op dit moment nog onvoldoende
2018 2019
concrete gegevens over de
ondertekening, deelnemende
gemeenten en concrete consequenties
voor Haarlem

huidig
e
planni
ng
10-122020

soort
behandeling

Ter
kennisname

13-02- Ter
2020 bespreking

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.1
RB 19-12- 12-11da
e beheer Openbare
2019 2020
ruimte en
mobiliteit

BBOR 20191 Beleidsplan
Beheer 04178 Mobiliteit
en
3
Beleid
Openb
are
Ruimte

Eindrapportage

20200 Nader uitwerken
PCM
Project- 09477 en invoeren
en
4
beloningssysteem
Contra
voor afval
ctmana
scheiden
gement

Jaaragen Commissi
Bij het vaststellen van het
da
e beheer
Strategisch Plan Afvalscheiding
(2016/148113) is aan de raad
toegezegd dat het beloningssysteem,
dat onderdeel uitmaakt van SPA,
eerst nog voor besluitvorming aan de
raad wordt voorgelegd.

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

huidig
e
planni
ng
12-112020

soort
behandeling

Ter
advisering

RB

30-01- 12-112020 2020

12-11- Ter
2020 advisering

20191 Voorleggen
najaar 2020
PCM
Project- 04150 voorstel
en
7
beloningssysteem
Contra
afval scheiden
ctmana
gement

Jaaragen Commissi 5.3 Overige RB
da
e beheer beheerstak
en

19-12- 12-112019 2020

12-11- Ter
2020 bespreking

PG
20190 Startnotitie
Progra 76469 Vervangen
2
windmolens op
mma
Schoteroog
en
Gebied
smana
gement

RB
Jaaragen Commissi 4.1
da
e beheer Duurzame
stedelijke
ontwikkelin
g

19-09- 14-11- De planning van de startnotitie hangt
2019 2019
samen met de planning van de
provincievoor het uitwerken van het
beleid voor windmolens.

12-03- Ter
2020 advisering

17

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

PG
20190 Regionale Energie
Progra 54769 Strategie (RES):
mma
4
concept DeelRes
en
IJ-ZK en concept
Gebied
RES NHZ
smana
gement

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 4.1
RB 09-07- 21-05da
e beheer Duurzame
2019 2020
stedelijke
ontwikkelin
g

BBOR 20180 Uitgiftecriteria
I.h.k.v. Moderniseren parkeren
Jaaragen Commissi 5.2
Beheer 83741 bedrijfsparkeerver worden de huidige uitgfitecriteria van da
e beheer Parkeren
en
7
gunningen
parkeervergunningen voor bedrijven
Beleid
ingrijpend gewijzigd. Dit vraagt een
Openb
expliciet raadsbesluit.
are
Ruimte

RB

BBOR 20191 Opstellen HIOR
Beheer 04224 Centrum en
en
2
maken van één
Beleid
richtlijn voor heel
Haarlem
Openb
are
Ruimte

MSN 19-12- 10-122019 2020

in 2020 herzien centrumdeel en
opstellen 1 richtlijnendeel voor
Haarlem.

Jaaragen Commissi 5.1
da
e beheer Openbare
ruimte en
mobiliteit

18

huidig
e
planni
ng
21-052020

soort
behandeling

Ter
bespreking

20-12- 12-12- Planning aangepast. Prioriteiten lagen
10-12- Ter
2018 2019
binnen parkeren op andere maatregelen 2020 advisering
moderniseren parkeren, nasleep
invoering bezoekersregeling en effecten
autoluwe binnenstad.

10-12- Ter
2020 kennisname

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

BBOR 20180 Fietsparkeerbeleid Nieuw beleid
Beheer 83729
en
5
Beleid
Openb
are
Ruimte

ECDW 20190 Voortgang
betreft 2e helft 2019
Econo 43974 duurzaamheidspro
mie
6
gramma (2e helft
Cultuur
2019)
Duurza
amheid
en
Wonen

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.2
RB 20-12- 05-09- Ontwikkeling van fietsparkeerbeleid valt
da
e beheer Parkeren
2018 2019
samen met de vaststelling van het
mobiliteitsbeleid. Informatienota over
proces volgt in commissie beheer 14-112019

huidig
e
planni
ng
17-122020

Jaaragen Commissi 4.1
RB
da
e beheer Duurzame
stedelijke
ontwikkelin
g

14-05- Ter
2020 kennisname

19

27-05- 14-052019 2020

soort
behandeling

Ter
advisering

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

BBOR 20180 Beleidsregels
Beheer 83743 uitbreiding
en
3
gereguleerd
Beleid
gebied
Openb
are
Ruimte

Het moderniseren parkeren is een
ingrijpende wijziging en vergt een
expliciet raadsbesluit.

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.2
RB 20-12- 12-12- De noodzaak om eerst invulling te geven
aan de vraagstukken rond
da
e beheer Parkeren
2018 2019
parkeerregulering Sportheldenbuurt, met
name de uitkomst van het
draagvlakonderzoek met inachtneming
van de motie 16.11 'Meerderheid
bepaalt parkeerbeleid in hun cluster, niet
handvol respondenten', leidt tot een
vertraging in het aanpassen van de
beleidsregels uitbreiding gereguleerd
gebied. In januari 2020 wordt de
commissie Beheer een collegebesluit ter
bespreking aangeboden over de nieuwe
standaardprocedure voor de uitvoering
van draagvlakonderzoek naar
parkeerregulering. De manier waarop
invulling wordt gegeven aan de
vraagstukken rond parkeerregulering in
de Entree en ontwikkelzones zijn
daarnaast ook bepalend voor de
actualisatie van de beleidsregegels. Als
laatste is het mobiliteisbeleid, dat eind
2020 wordt verwacht, leidend voor de
manier waarop Haarlem vorm geeft aan
beleidsregels omtrent uitbreiding
gereguleerd gebied.

20

huidig
e
planni
ng
18-122020

soort
behandeling

Ter
advisering

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Gemeente 5.1
RB 29-05- 31-12raad
Openbare
2019 2020
Haarlem ruimte en
mobiliteit

BBOR 20190 Motie 24.09
Beheer 45184 Fietsstraatvisie
en
4
Beleid
Openb
are
Ruimte

Verzoekt het college In het kader van Moties
het mobiliteitsbeleid wat momenteel
wordt opgesteld een visie te
ontwikkelen op de bredere
toepassing van fietsstraten in
Haarlem ook met het oog op het
stimuleren van de keuze voor de
fiets, daarbij in kaart te brengen
welke straten in de toekomst kunnen
worden omgebouwd tot fietsstraat en
vervolgens op basis van dit beleid de
HIORs te actualiseren;

OMB
20191 Bodemprogramma
Omgevi 04143 2021-2025
ngsbel 8
eid

Vaststellen van het programma
Jaaragen Commissi
bodem en ondergrond en voor
da
e beheer
onderzoeken/saneringen/nazorg
bodemverontreiniging.
Programmaperiode is nog niet zeker,
hangt af van eventuele financiering
door Rijk

4.1
RB
Duurzame
stedelijke
ontwikkelin
g

21

19-12- 12-112019 2020

huidig
e
planni
ng
31-122020

soort
behandeling

Ter
advisering

12-11- Ter
2020 bespreking

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

BBOR 20180 Nieuw VRI beleid
Beheer 09777
en
4
Beleid
Openb
are
Ruimte

Opstellen beleid voor
verkeersregelinstallaties

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Jaaragen Commissi 5.1
RB 09-02- 04-10da
e beheer Openbare
2018 2018
ruimte en
mobiliteit

reden afwijking planning

Op dit moment wordt gewerkt aan het
overkoepelende mobiliteitsbeleid voor
Haarlem. Hierin worden op hoofdlijnen
keuzes gemaakt die bepalend zijn voor
de uitgangspunten van het VRI-beleid.
Om die reden wordt dit beleid pas
verder uitgewerkt nadat het
mobiliteiteitsbeleid is vastgesteld. Dat is
naar verwachting eind 2020. Het VRIbeleid volgt dan begin 2021.

huidig
e
planni
ng
25-032021

soort
behandeling

Ter
advisering

BBOR 20180 Herziening
actualisatie van beleidsnota uit 2009 Jaaragen Commissi
Beheer 83726 bomenbeleidsplan
da
e beheer
en
5
Beleid
Openb
are
Ruimte

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 20-12- 16-05- Beleidsvorming neemt meer tijd.
2018 2019

15-07- Ter
2021 advisering

BBOR 20200 Toezegging
Beheer 05808 Evaluatie
en
6
Beleidsplan
Beleid
Schoon
halverwege
Openb
uitvoeringsperiode
are
Ruimte

5.1
Openbare
ruimte en
mobiliteit

MSN 17-01- 30-062020 2022

30-062022

Bij de behandeling van agendapunt Toezeggi Commissi
8 Vaststellen Beleidsplan Schoon
ngen
e beheer
zegt wethouder Snoek het volgende
toe. Halverwege de
uitvoeringsperiode, te weten voor 1
juli 2022, zal er een tussentijdse
rapportage worden aangeboden over
de behaalde resultaten.

22

Jaarplanning Cie Beheer t.b.v. commissie vergadering 13 februari 2020
afdelin zaakn onderwerp
g
umm
er

omschrijving

soort

bestuurs programm pfh ontsta oorspr reden afwijking planning
orgaan
a
code ansda onkelij
tum
kePlan
ning
Toezeggi Commissi 5.3 Overige JW 16-012020
ngen
e beheer beheerstak
en

BE/Hav 20200 Toezegging nota
endien 05803 over huisvesting
st
3
(kantoorinrichting)
Havendienst
Haarlem

Bij de behandeling van agendapunt
7 Visie en doorontwikkeling
Havendienst Haarlem zegt
portefeuillehouder Wienen het
volgende toe. Op dit moment wordt
er ambtelijk een nota voorbereid over
de huisvesting van de Havendienst
Haarlem. Zodra deze akkoord is
bevonden door het College, wordt
deze voorgelegd aan commissie
Beheer danwel de Raad. Hierbij
worden de vragen van de commissie
Beheer, zoals geuit in de commissie
vergadering van 16 januari 2020 (ook
voor wat betreft de kantoorinrichting)
beantwoord danwel meegenomen.
Dit omvat tevens het vraagstuk van
de parkeerplaatsen.

BBOR 20200 Toezegging
Beheer 05818 wethouder komt
en
0
terug op (nieuwe)
Beleid
standaardprocedur
e voor het
Openb
uitvoeren van
are
Ruimte
draagvlakonderzo
ek naar
gereguleerd
parkeren

Bij de behandeling van agendapunt Toezeggi Commissi 5.2
11 Nieuwe standaardprocedure
ngen
e beheer Parkeren
draagvlak onderzoek
parkeerregulering (Sportheldenbuurt)
zegt wethouder Berkhout het
volgende toe. Omdat een
meerderheid van de commissie zich
niet kan vinden in de door het college
voorgestelde nieuwe
standaardprocedure voor het
uitvoeren van draagvlakonderzoek
naar gereguleerd parkeren, komt hij
hier schriftelijk op terug bij de
commissie

23

RB

16-012020

huidig soort
e
behandeling
planni
ng

Ter
bespreking

