Besluitenlijst
voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders
d.d. 13 november 2018

Aanwezig:
Ambtelijk:

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

2018.0074010

1)

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Allen

InforMeer

CEB

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

Allen

Concept-besluitenlijst B&W d.d. 6 november 2018
(2018.0073990)

SBD

Besluit:
Het college stemt in met de besluitenlijst van 6 november 2018.
3)

Elzakalai;
Horn

Plan van Aanpak Onderzoek haalbaarheid gebiedsontwikkeling NieuwVennep West
(2018-0024289) Kort - Hoogeboom, Petra

RED

Het college besluit:
1. in te stemmen met het Plan van Aanpak ‘Onderzoek haalbaarheid
gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West’ waarin opgenomen het 5sporenbeleid, de organisatiestructuur en de financiële afspraken;
2. de einddatum van de looptijd van de Intentieovereenkomst ‘Onderzoek
haalbaarheid gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West’ aan te passen van
1 februari 2019 naar 1 juli 2019;
3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
4)

Horn

Voorrang bij woningtoewijzing Hoofdweg en Lincolnpark aan jongeren die SSC
economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan Haarlemmermeer
(2018-0024264) Boon, Adriënne
Het college besluit:
1. de tien jongerenwoningen aan de Hoofdweg in Hoofddorp en de 36
jongerenwoningen in Lincolnpark (Hoofddorp) aan te wijzen als woningen
die met voorrang moeten worden toegewezen aan jongeren die
economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan Haarlemmermeer;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

5)

Horn;
Reinders
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Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van lid De Ruiter over
voorrang huisvesting statushouders

SSC

1

Port. houder

Onderwerp

Cluster

(2018-0024725) Durieux, Rob
Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van aanvullende schriftelijke vragen
van lid De Ruiter over voorrang huisvesting statushouders.
6)

Nederstigt

Beantwoording schriftelijke vragen van lid De Ruiter over kleine scholen
(2018-0024872) Rienks, Sonja

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van lid De
Ruiter over kleine scholen.
7)

Reneman

Beantwoording additionele schriftelijke vragen van de fractie van
GroenLinks over de voorgenomen verhuizing van het CRASH 40-45
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
(2018-0024184) Overbeek, Gerrit

PROJ

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van additionele schriftelijke vragen
van de fractie van GroenLinks over de voorgenomen verhuizing van het
CRASH 40-45 Luchtoorlog- en Verzetsmuseum.
8)

Allen

B-Lijst B&W d.d. 13 november 2018
(2018.0074006)

SBD

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

Europees Subsidie Fonds (ESF) voor Regionaal Vitaliteitsplan
(2018-0024191) Sandberg - van der Zijpp, Femke

SSC

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om, ieder voor zover het zijn
eigen bevoegdheden betreft:
1. de Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en
Sectoren (bijlage 1) aan te gaan ten behoeve van de ESFsubsidieaanvraag;
2. onder voorbehoud dat de door ons ter zake aangevraagde ESF-subsidie
wordt ontvangen, op grond van 4:23 lid 3 sub d van de Algemene wet
bestuursrecht de door ons verkregen ESF-Subsidie van maximaal
€ 474.000 ten behoeve van het Regionaal Vitaliteitsplan als eenmalige
subsidie aan VBZ-KAM te verlenen, mits aan alle voorwaarden is voldaan;
3. VBZ-KAM te machtigen ‘als penvoerder en contactpersoon op te treden
naar het Agentschap SZW ten aanzien van de uitvoering van het Project,
tevens het samenwerkingsverband in en buiten rechte te
vertegenwoordigen, te weten het woord te voeren, belangen te behartigen
en alle bevoegdheden uit te oefenen en voorts al datgene verder of meer te
doen, dat ter zake van de juiste afwikkeling van de ESF-subsidie door de
gevolmachtigde raadzaam wordt geacht’;

13 november 2018

2

Port. houder

Onderwerp

Cluster

4. de Teammanager Jeugd, Arbeidsmarkt & Onderwijs van het Cluster
Samenleving, Sport en Cultuur mandaat te verlenen voor het besluiten over
de aanvraag tot vaststelling als bedoeld in artikel 4:42 en 4:44 Awb dan wel
ambtshalve vaststelling als bedoeld in artikel 4:47 Awb en daaraan
gekoppeld te besluiten tot terugvordering en/of verrekening van te hoge
voorschotten.
Reneman

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Duurzaam Bedrijf
Haarlemmermeer BV
(2018-0024726) Modderkolk, Edwin

FA

1. in te stemmen met het vaststellen van de jaarrekening 2017 van Duurzaam
Bedrijf Haarlemmermeer B.V.;
2. in te stemmen met het verlenen van decharge aan de directeur Duurzaam
Bedrijf Haarlemmermeer B.V. voor het gevoerde beleid over de periode 1-12017 tot en met 31-12-2017;
3. in te stemmen met de begroting 2018-2020 van Duurzaam Bedrijf
Haarlemmermeer B.V.;
4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Reneman

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Energiebedrijf
Haarlemmermeer BV
(2018-0024727) Modderkolk, Edwin

FA

1. in te stemmen met het vaststellen van de jaarrekening 2017 van
Energiebedrijf Haarlemmermeer B.V.;
2. in te stemmen met het verlenen van decharge aan de directeur
Energiebedrijf Haarlemmermeer B.V. voor het gevoerde beleid over de
periode 1-1-2017 tot en met 31-12-2017;
3. in te stemmen met de begroting 2018-2020 van Energiebedrijf
Haarlemmermeer B.V.;
4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Reneman

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zonnepanelen
Haarlemmermeer B.V.
(2018-0024728) Modderkolk, Edwin

FA

1. in te stemmen met het vaststellen van de jaarrekening 2017 van
Zonnepanelen Haarlemmermeer B.V.;
2. in te stemmen met het verlenen van decharge aan de directeur
Zonnepanelen Haarlemmermeer B.V. voor het gevoerde beleid over de
periode 1-1-2017 tot en met 31-12-2017;
3. in te stemmen met de begroting 2018-2020 van Zonnepanelen
Haarlemmermeer B.V.;
4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Steffens
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Uitbreiding adoptierotondes
(2018-0024463) Munster, Maureen van

BO
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Port. houder

Onderwerp

Cluster

1. het aantal adoptierotondes uit te breiden met zes, te weten de volgende
rotondes:
a. Operaweg/Mambo;
b. Operaweg/Laan van Aida;
c. Operaweg/Laan van Norma;
d. Componistenweg/Laan van Chopin;
e. Componistenweg/Laan van Berlioz;
f. Componistenweg/Laan van Bizet.
2. criterium 2 van de selectiecriteria voor de adoptie van rotondes als volgt
aan te passen: “er staat geen kunstwerk op de rotonde, zijnde beeldende
kunst vallend onder het auteursrecht. Rotondes met objecten in de
openbare ruimte kunnen wel geadopteerd worden”;
3. de bruikleenovereenkomst ‘Adoptie rotondes’ hierop aan te passen;
4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Reneman

Verhoging subsidieplafond Stichting NMCX, Centrum voor Duurzaamheid
(2018-0023552) Reijneveld, Ad

RED

1. het subsidieplafond voor de verdeelregel 3.17 Natuur- en milieu-educatie
voor programma Ruimtelijke ontwikkeling voor het jaar 2019 te verhogen
met € 96.000 en vast te stellen op € 480.600;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Horn

Verklaring tot toetreding derde fase als JOGG-gemeente
(2018-0024025) Metgod, Erik

SSC

1. de aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht voort te zetten;
2. een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Stichting Jongeren Op
Gezond Gewicht voor een periode van drie jaar;
3. hiertoe een bijdrage van € 2.000 te betalen en dit te dekken uit het
programma Maatschappelijke ontwikkeling;
4. de jaarlijkse kosten voor onderzoek, communicatie en ondersteunings- en
activiteitenbudget te dekken uit het programma Maatschappelijke
ontwikkeling;
5. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Elzakalai;
Horn;
Reneman

Anterieure overeenkomst Boerenhof, Hanepoel 61-65 te Zwaanshoek
(geheime bijlage)
(2018-0024649) Brink, Kees van den

GenR

1. in te stemmen met het aangaan van een anterieure overeenkomst
‘Boerenhof’, Hanepoel 61-65 te Zwaanshoek, voor de ontwikkeling van
vijftien grondgebonden woningen;
2. conform artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de
bijbehorende anterieure overeenkomst ‘Boerenhof’. De geheimhouding
wordt opgelegd op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet
openbaarheid van bestuur, met als reden; de economische of financiële
belangen van de gemeente.
9)

Allen
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Mededelingen en rondvraag

SBD
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Port. houder

Onderwerp

Cluster

Besluit:
Het college neemt kennis van de mededelingen en rondvraag.
10)

Allen

Collegeafspraken

CEB

Besluit:
Het college neemt kennis van de collegeafspraken.
11)

Allen

Onderlinge informatie

SBD

Besluit:
Het college wisselt informatie uit.
Brief aan de raad over vertraging groenstrook Schenkeveld
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Meermaker, Tegenstroom en Tegenstroom voor
Ymere
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over reactie directie op de managementletter 2018
Het college neemt kennis van de brief.
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