Besluitenlijst
voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders
d.d. 8 december 2020

2020.0003266
Aanwezig: Schuurmans-Wijdeven (voorzitter), Ruis(loco-secretaris), Nobel, Steffens-van de Water (t/m agendapunt 13,
agendapunt 15/VI en deel rondvraag), Booij-van Eck, Sedee-Schuitemaker, Ruigrok, Rip
Afwezig: Steffens-van de Water (vanaf agendapunt 14)
Ambtelijk: Faber, Timmermans

Port. houder

Onderwerp

Cluster

1)

Allen

Keek op de Week

SBD

2)

Allen

Concept-besluitenlijst B&W d.d. 1 december 2020
(2020.0003265)

SBD

Besluit:
Het college stemt in met de besluitenlijst van 1 december 2020.
3)

Ruigrok; Sedee

Concept-beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer
(2020-0001014) Lodder, Annemarie

RED

Het college besluit:
1. het concept-beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer vast te
stellen;
2. het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken gedurende een periode van zes
weken ter inzage te leggen;
3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
4)

Rip

Verstrekken van mondkapjes aan inwoners met een laag inkomen in verband met de MOZ
coronacrisis
(2020-0001083) Kouwenhoven, Rob
Het college besluit:
1. mondkapjes te verstrekken aan de inwoners die op 1 december 2020 een
uitkering ontvangen ingevolge de Participatiewet, de Wet Inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ);
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

5)

Sedee

Verzamelbesluit verlening voorschot op de subsidie 2021 in verband met de
coronacrisis
(2020-0001072) Metselaar, Jolanda

SSC

Het college besluit:
1. de aanvragers:
a. Stichting Natuur- en Milieucentrum Haarlemmermeer
b. Stichting Leergeld
c. Stichting GGZ inGeest
d. Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amstelland en de
Meerlanden
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Port. houder

Onderwerp

Cluster

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

2.
6)

Ruigrok

Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Stichting Vluchtelingenwerk Nederland
Stichting Cruquius Concerten
Stichting Kikid
Stichting De Karavaan
Vereniging Jinc
Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer met betrekking tot de
Helikoptergroep
l. Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer met betrekking tot de
zorgcoördinatie
m. Stichting Maatvast Haarlemmermeer
n. Veiligheidsregio Kennemerland/GGD
op grond van artikel 22 lid 3 van de Algemene subsidieverordening
Haarlemmermeer 2017 (Asv) en artikel 4:95 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), als zij daarom verzoeken, vooruitlopend op het subsidiebesluit van 2021
een voorschot te verlenen van maximaal een kwart van de verleende subsidie van
2020;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Besluit verlening prestatiesubsidie Het Cultuurgebouw 2021
(2020-0001089) Melenhorst, Sandra

SSC

Het college besluit:
1. op grond van de artikelen 21 en 22 van de Algemene subsidieverordening
Haarlemmermeer 2017 (Asv) aan Stichting Het Cultuurgebouw voor 2021 een
prestatiesubsidie te verlenen van maximaal € 16.374.000;
2. op grond van artikel 19 lid 1 sub h van de Asv de subsidie van € 1.000 voor training
en begeleiding vrijwilligers Taalhuis te weigeren;
3. op grond van artikel 43 van de Asv in vier termijnen een voorschot van 100% op de
subsidie te verlenen;
4. de tweede termijn te verrekenen met het bedrag van de eerste termijn dat ter
bevoorschotting is uitbetaald op grond van het besluit vooruitbetaling
subsidieverlening 2021 Het Cultuurgebouw (2020.0002685);
5. het niveau van toezicht, op grond van artikel 7 van de Asv en de beleidsregels Asv
2011, te bepalen op oranje;
6. in te stemmen met een door de CAO verplichte voorziening voor jubilea van
€ 43.499;
7. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
7)

Booij; Nobel

Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurders 2021-2023
(2020-0001074) Enequist, Rik

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met de prestatieafspraken 2021-2023 met Ymere en Vereniging
Huurders Haarlemmermeer;
2. in te stemmen met de prestatieafspraken 2021-2023 met Eigen Haard en Alert;
3. in te stemmen met de prestatieafspraken 2021-2023 met DUWO en Duwoners;
4. in te stemmen met de prestatieafspraken 2021-2023 met Woonzorg;
5. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

8)

Nobel; Rip

Addendum huurovereenkomst parkeerterrein Prins Hendriklaan te Hoofddorp
(2020-0001090) Monster, Addy

BO

Het college besluit:
1. in te stemmen met het addendum op de huurovereenkomst voor het
parkeerterrein aan de Prins Hendriklaan te Hoofddorp (apriscoterrein);
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Port. houder

Onderwerp
2.

9)

Nobel; Booij

Cluster

deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks over
woningbouwopgave Haarlemmermeer
(2020-0001073) Enequist, Rik

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
GroenLinks over woningbouwopgave Haarlemmermeer.
10)

Nobel; Booij

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van D66 over Onder de Pannen
(2020-0001084) Driehuis, Arjan

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
D66 over Onder de Pannen.
11)

Ruigrok;
Schuurmans

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid over
bereikbaarheid tijdens F1 races Zandvoort
(2020-0001093) Spreeuw, Cor

GenR

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
de Partij van de Arbeid over bereikbaarheid tijdens F1 races Zandvoort.
12)

Allen

B-Lijst B&W d.d. 8 december 2020
(2020.0003264)

SBD

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

Extra onderbouwing Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2019
art. 6.11 lid 1
(2020-0001085) Castelijns, Tine
1.

Sedee

2.
3.

Schuurmans

PROJ

in te stemmen met het als bijlage 1 bij deze nota gevoegde Stedenbouwkundig
kader Badhoevedorp Centrum Midden Zuid als uitwerking van het op 11
december 2018 vastgestelde Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO)
Badhoevedorp centrum (2018.0078767);
de als bijlage 2 bij deze nota gevoegde intentieovereenkomst aan te gaan voor de
(her)ontwikkeling van Badhoevedorp Centrum Midden Zuid;
conform artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de als bijlage 2
bij deze nota gevoegde intentieovereenkomst. De geheimhouding wordt opgelegd
op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van
bestuur: economische of financiële belangen van de gemeente.

Toekennen gemeentelijke erespeld (vertrouwelijk)
(2020-0001088) Gooijer, Françoise de
1.

8 December 2020

Artikel 6.11 lid 1 van de Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer
2019 een extra onderbouwing mee te geven en deze expliciet van toepassing te
laten zijn op het afschieten van calciumcarbide (carbidschieten).

Intentieovereenkomst Badhoevedorp Centrum Midden Zuid (geheime bijlage)
(2020-0001044) Ferrari, Lidia
1.

VH

CEB

in te stemmen met het voorstel.

3

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Nobel

Algemene vergadering van aandeelhouders van de Meerlanden Holding N.V. op 11
december 2020 (geheim)
(2020-0001060) Modderkolk, Edwin

FA

1.
Nobel

Algemene vergadering van aandeelhouders de Waterwolf dienstverlening
buitenruimte B.V. (geheim)
(2020-0001032) Modderkolk, Edwin
1.

13)

Allen

in te stemmen met het voorstel.
FA

in te stemmen met het voorstel.

Collegeafspraken

CEB

Besluit:
Het college neemt kennis van de collegeafspraken.
14)

Allen

Onderlinge informatie

SBD

Besluit:
Het college wisselt informatie uit.
Brief aan de raad over Afdoening motie ‘Starterslening voor elke plek’
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Taakstelling huisvesting vergunninghouders
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad met Informatie over Badhoevedorp Centrum
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Beantwoording van de motie ‘ Laat de rotonde de rotonde’
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad met Informatie over PARK21
Het college neemt kennis van de brief.
15)

Allen

Mededelingen en rondvraag

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de mededelingen en de rondvraag.
16)

Allen

Stand van zaken en maatregelen Corona-virus

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de stand van zaken en maatregelen.
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