Besluitenlijst
voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders
d.d. 16 oktober 2018

Aanwezig:
Ambtelijk:

Hoes (voorzitter), Brugman (secretaris), Nederstigt, Horn, Elzakalai, Steffens-van de Water,
Reneman, Reinders
Faber, Van der Meulen

2018.0067547

1)

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Allen

InforMeer

CEB

Besluit:
Het college neemt kennis van het memo.
2)

Allen

Concept-besluitenlijst B&W d.d. 9 oktober 2018
(2018.0067545)

SBD

Besluit:
Het college stemt in met de besluitenlijst van 9 oktober 2018.
3)

Reneman

Tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken (tMPG): standlijn 1-7-2018
(geheime bijlage)
(2018-0022662) Soelen, Hubert van

GV

Het college besluit:
1. het tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken 01-07-2018 vast te stellen
en ter kennisname aan te bieden aan de raad;
2. conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op
bijlage 1 tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken 01-07-2018. De
geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 10, lid 2 onder b van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voor een periode van 5 jaar met
als reden de economische of financiële belangen van de gemeente;
3. met een separaat voorstel de raad voor te stellen conform artikel 25 lid 3
Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende
raadsvergadering op grond van artikel 10, lid 2 onder b van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) voor een periode van 5 jaar met als reden
de economische of financiële belangen van de gemeente. De
geheimhouding geldt voor bijlage 1 tussentijds Meerjarenperspectief
Grondzaken 01-07-2018 voor een periode van 5 jaar;

de raad voor te stellen om:
1. Ten aanzien van de grondexploitatie(s):
Hart van Zwanenburg de Olm, deze opnieuw vast te stellen met
bijbehorend ruimtegebruik, programma, financieel resultaat en kredieten;
2. een (aanvullend) VTA-krediet vast te stellen voor de volgende projecten;

16 oktober 2018

1

Port. houder

Onderwerp

Cluster

a.
Cruquius Zuid à € 0,5 miljoen;
b.
PARK21 à € 0,6 miljoen;
c.
Tudorgardens à € 0,03 miljoen;
d.
Lisserbroek Turfspoor à € 0,5 miljoen;
e.
Glastuinbouw Primaviera à € 0,21 miljoen;
f.
Stadscentrum Hoofddorp à € 0,23 miljoen;
3. een aanvullend Investeringskrediet vast te stellen voor de volgende
projecten;
a.
Cruquius Zuid à € 0,3 miljoen;
b.
Hoofddorp Spectrum à € 0,1 miljoen;
c.
De Liede à € 0,1 miljoen;
4. voor de beslispunten 1 tot en met 3 vast te stellen het 24e kredietbesluit van
2018;
5. hiertoe vast te stellen de 12e begrotingswijziging van 2018.
4)

Reneman

Grondprijzennota 2019 (geheim)
(2018-0022050) Veer, Siemen de

GV

Het college besluit:
1. in te stemmen met het voorstel.
5)

Reneman;
Steffens-van
de Water

Implementatieplan kostprijsdekkende huur
(2018-0021563) Manichand, Farish

GV

Het college besluit:
1. vanaf 31 december 2018 het verhuren van gemeentelijk vastgoed conform
de methodiek van de kostprijsdekkende huur uit te voeren, waarbij voor de
betreffende bestaande huurcontracten de natuurlijke momenten gebruikt
zullen worden;
2. het implementatieplan voor de uitvoering van de kostprijsdekkende huur
vast te stellen;
3. deze nota ter informatie aan de raad te zenden.
6)

Nederstigt

Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019
(2018-0022323) Munster, Maureen van

BO

Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. het Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019 vast te stellen;
2. hiervoor een krediet te autoriseren en in 2019 vrij te geven van € 171.000
en hiertoe vast te stellen de 27e kredietverstrekking van 2018.
7)

Elzakalai

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van D66 over
kunstgrasvelden
(2018-0022686) Metgod, Erik

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie
van D66 over kunstgrasvelden.
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8)

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Horn

Beantwoording schriftelijke vragen van lid de Ruiter over voorrang
huisvesten statushouders
(2018-0022739) Kessels, Bart

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van lid de
Ruiter over voorrang huisvesting statushouders.
9)

Horn

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de
Arbeid over onrechtmatige bewoning
(2018-0022743) Kessels, Bart

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie
van de Partij van de Arbeid over onrechtmatige bewoning.
10)

Reneman

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van SRH over veiligheid
fietsrotondes en oversteekplaatsen
(2018-0021901) Zuyderwijk, Adam

RED

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie
van SRH over veiligheid fietsrotondes en oversteekplaatsen.
11)

Reneman

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Forza!
Haarlemmermeer over parkeeroverlast in Buitenkaag
(2018-0022149) Bontekoe, Jos

GenR

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie
van Forza! Haarlemmermeer over parkeeroverlast in Buitenkaag.
12)

Allen

B-Lijst B&W d.d. 16 oktober 2018
(2018.0067546)

SBD

Besluit:
Het college besluit ten aanzien van de B-lijst:
Horn

Samenwerkingsovereenkomst Opstapregeling Haarlemmermeer
(2018-0022167) Immerman, Femke

MOZ

1. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Opstapregeling
Haarlemmermeer;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
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Port. houder

Onderwerp

Cluster

Nederstigt

Samenwerkingsovereenkomst Project Integraal Stedelijk programmeren
(2018-0020667) Blom, René

RED

1. in te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst
Project Integraal Stedelijk programmeren;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Nederstigt;
Reinders

Beleidsregels Sociaal-Medische Indicatie kinderopvang
(2018-0021780) Nederstigt - van Meeteren, Femke

MOZ

1. de beleidsregel Sociaal-Medische Indicatie kinderopvang gemeente
Haarlemmermeer 2019 vast te stellen;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Reneman

Subsidie nieuwbouw, restauratie en herinrichting
Haarlemmermeermuseum De Cruquius
(2018-0022738) Durieux, Rob

SSC

1. op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene wet bestuursrecht,
de Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius een eenmalige
subsidie te verlenen ter hoogte van € 2,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen
voor de nieuwbouw en restauratie en € 0,3 miljoen voor de herinrichting van
de collectie.
Reneman;
Steffens-van
de Water

Verdeelregel bijdrage huur en retributie gemeentelijk maatschappelijk
vastgoed
(2018-0019980) Metselaar, Jolanda

SSC

1. de verdeelregel bijdrage huur en retributie gemeentelijk maatschappelijk
vastgoed vast te stellen;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Reinders;
Horn

Vaststelling verordening participatieraad 2019
(2018-0021899) Dijk, Ineke van

MOZ

1. de vergoeding voor de voorzitter en de leden van de Participatieraad als
bedoeld in artikel 11 van de verordening Participatieraad 2019 vast te
stellen op respectievelijk € 125 en € 75 per bijgewoonde vergadering
de raad voor te stellen om:
1. verordening Participatieraad Haarlemmeer 2019 vast te stellen onder
intrekking van de Verordening Participatieraad Haarlemmermeer 2015
(2014.0039873).
13)

Allen

Mededelingen en rondvraag

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de mededelingen en rondvraag.
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14)

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Allen

Collegeafspraken

CEB

Besluit:
Het college neemt kennis van de collegeafspraken.
15)

Allen

Externe overleggen

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de externe overleggen.
16)

Allen

Onderlinge informatie

SBD

Besluit:
Het college wisselt informatie uit.
Brief aan de raad over Beantwoording informatieve vragen van Groen
Links over Televerde
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Aanpak drempels IJweg in het kader van Motie
‘Hobbel weg’
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over referendumverordening
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over bluswatervoorziening
Het college neemt kennis van de brief.
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