Besluitenlijst
voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders
d.d. 4 december 2018

Aanwezig:
Ambtelijk:

Hoes (voorzitter), Brugman (secretaris), Nederstigt, Horn, Elzakalai, Steffens-van de Water,
Reneman, Reinders
Faber, Timmermans, Ruis (agendapunt 15/VII), Keizer (agendapunt 15/VII), de Goederen
(agendapunt 15/VII)

2018.0078137

1)

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Allen

InforMeer

CEB

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

Allen

Concept-besluitenlijst B&W d.d. 27 november 2018
(2018.0078135)

SBD

Besluit:
Het college stemt in met de besluitenlijst van 27 november 2018.
3)

Hoes;
Reneman

Algemene Plaatselijke Verordening 2019 Haarlemmermeer
(2018-0025686) Laman, Regina

VH

AANGEHOUDEN
4)

Reneman

Verordening onroerende zaakbelastingen 2019
(2018-0025670) Jak, Marian

FA

Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. de verordening op de heffing en de invordering van onroerende
zaakbelastingen gemeente Haarlemmermeer 2019 vast te stellen;
2. de meeropbrengst van de hogere areaaluitbreiding te gebruiken om het
nadeel op de algemene uitkering te dekken.
5)

Horn

Prestatieafspraken 2019 met Ymere, Vereniging Huurders
Haarlemmermeer en de Waakvlam
(2018-0026135) Kessels, Bart

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met de prestatieafspraken 2019 met Ymere, Vereniging
Huurders Haarlemmermeer en de Waakvlam;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
6)

Nederstigt

4 december 2018

Beheer multifunctionele accommodaties (geheim)

GV

1

Port. houder

Onderwerp

Cluster

(2018-0026251) Blesing, Birgit
Het college besluit:
1. instemmen met het voorstel
7)

Elzakalai;
Reneman

Garantstelling lening Tennisvereniging Nieuw-Vennep
(2018-0024783) Durieux, Rob

SSC

Het college besluit:
1. om onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant te staan voor een door de
BNG te verstrekken geldlening van € 230.000 met een looptijd van 20 jaar
aan Tennisvereniging Nieuw-Vennep, ingaande op 1 januari 2019;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
8)

Nederstigt

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van D66 over het
toepassen van een kartonklep in containers voor papierinzameling
(2018-0026293) Monster, Addy

BO

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie
van D66 over het toepassen van een kartonklep in containers voor
papierinzameling.
9)

Reneman

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over
Amendement Omtzigt
(2018-0026114) Jak, Marian

FA

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie
van het CDA over Amendement Omtzigt.
10)

Reneman

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Forza!
Haarlemmermeer over inzamelingsactie Fokker F28 Fellowship
(2018-0025843) Durieux, Rob

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie
van Forza! Haarlemmermeer over Inzamelingsactie Fokker F28 Fellowship.
11)

Hoes

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Forza!
Haarlemmermeer over het opleiden van toezichthouders bij open water
(2018-0026210) Hoogewerf, Martijn

VH

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie
van Forza! Haarlemmermeer over het opleiden van toezichthouders bij
open water.
12)

Allen

4 december 2018

B-Lijst B&W d.d. 4 december 2018
(2018.0076888)

SBD

2

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Besluit:
Het college besluit ten aanzien van de B-lijst:
Reneman;
Elzakalai

Anterieure overeenkomst transformatie kantoor naar hotel Antareslaan
10-26 in Hoofddorp
(2018-0022253) Visser, Matteo de

GenR

1. in te stemmen met het aangaan van een anterieure overeenkomst inzake
transformatie van kantoor naar hotel, Antareslaan 10-26 in Hoofddorp;
2. conform artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de
bijgevoegde anterieure overeenkomst. 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.
Hoes

Beslissing op bezwaar gericht tegen de invordering van dwangsommen
(2018-0026202) Brink, Peter van den

I&JZ

1. het advies van de commissie niet over te nemen; en
2. het bezwaar ongegrond te verklaren.
Hoes;
Reneman

Cederen vordering en machtigen Veiligheidsregio Kennemerland
(2018-0023889) Vletter, Pieter

VH

1. de Veiligheidsregio Kennemerland te machtigen om namens onze
gemeente de opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel;
2. de Veiligheidsregio Kennemerland te machtigen om namens de gemeente
alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn voor het
instellen van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van
schadevergoeding, als gevolg van het onrechtmatig handelen van de
truckfabrikanten zoals omschreven in de beschikking van de Europese
Commissie van 19 juli 2016 en/of alle (rechts)handelingen te (laten)
verrichten die nodig zijn om tot een schikking te komen met de
Truckfabrikanten;
3. de vordering tot verkrijging van schadevergoeding te cederen (overdragen)
aan de Veiligheidsregio Kennemerland;
4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Reneman

Normenkader 2018
(2018-0025653) Klaver, Peter

I&JZ

1. het Normenkader 2018 voor de accountantscontrole vast te stellen;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Reneman

Verkoopbeleid- en proces vastgoedzaken
(2018-0025174) Brun-Blesing, Britt Le

BO

1. het Verkoopbeleid en verkoopproces Vastgoedzaken vast te stellen;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
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Port. houder

Onderwerp

Cluster

Hoes

Vuurwerkverbodsgebieden 2018-2019
(2018-0026164) Dijk, Ferry van

VH

1. op basis van artikel 2:73, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening,
de volgende gebieden, zoals is aangegeven in de bijlagen bij deze nota,
aan te wijzen als vuurwerkverbodsgebied voor de periode tussen 31
december 2018 18:00 uur en 1 januari 2019 02:00 uur:
•
het park tussen de Femina Mullerstraat en de Haya van
Somerensingel, inclusief het scholeneiland van de scholen De
Octopus, Tabitha en De Wilgen (Hoofddorp).
•
het gebied rond het appartementencomplex Arnolduspark aan
de Willem Pijperlaan (Hoofddorp).
•
kinderboerderij Boerenzwaluw (Hoofddorp) en de directe
omgeving.
•
kinderboerderij Dierenvreugd (Nieuw-Vennep) en de directe
omgeving.
•
zorgboerderij de Badhoeve (Badhoevedorp) en de directe
omgeving.
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
Reneman

Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Gemeenschappelijke
GV
Exploitatie Maatschappij A4 Zone West Beheer B.V. van 11 december 2018
(2018-0024395) Swert, Kirsten De (geheim)
1. instemmen met het voorstel.

13)

Allen

Mededelingen en rondvraag

SBD

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

Allen

Collegeafspraken

CEB

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

Allen

Onderlinge informatie

SBD

Besluit:
Het college wisselt informatie uit.
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